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Vydavateľ

Ochorenia dýchacích ciest patria k najčastejším ochoreniam a sú dôvo-

dom návštevy pacienta u lekára v každej vekovej kategórii. Ich najbežnej-

ším prejavom býva kašeľ. Jeho liečba je na prvý pohľad jednoduchá, ako 

však prax ukazuje, zvoliť najefektívnejší liek na rýchlu úľavu od kašľa nie 

je až také ľahké. Vo všeobecnosti rozdeľujeme lieky na kašeľ na antitusi-

ká a na mukoaktívne látky, predtým označované aj ako expektoranciá 

či mukolytiká. Mukoaktívne látky rozdeľujeme na 4 základné skupiny: 

expektoranciá (zvyšujú množstvo vody – hydratáciu, a tým aj celkový 

objem hlienu), mukolytiká (rozpúšťajú hlienové polyméry a znižujú vis-

koelastické vlastnosti hlienu), mukokinetiká (zvyšujú efektivitu kašľové-

ho reflexu a zlepšujú transport hlienu von) a mukoregulátory (upravujú 

objem – produkciu hlienov). Kašeľ je dôsledkom zápalového procesu  

v dýchacích cestách a od efektívneho lieku na kašeľ preto očakávame aj 

ďalšie benefity a jeho multifaktoriálne účinky – predovšetkým protizá-

palový, antioxidačný a nepriamo antibiotický, ev. virostatický. V dnešnej 

modernej medicíne sa od dobrého lieku zároveň požaduje, aby jeho účin-

ky boli vedecky a štúdiami preukázané. Solmucol a jeho účinná látka – N-

-acetylcysteín (NAC) nám tieto uvedené vlastnosti ponúkajú. Ide o účinný 

mukoaktívny liek, v ktorom sa prelína efekt mukolytický, mukokinetický  

a mukoregulačný. Hlien je tvorený glykoproteínmi, ktoré sa navzájom 

viažu disulfidickými mostíkmi do polymérov, pričom čím je väčšie toto 

premostenie, tým je hlien hustejší. N-acetylcysteín štiepi tieto polyméry, 

čím sa hlien stáva menej viskózny. Tento hlien sa nachádza na povrchu 

dýchacích ciest – riasinkového epitelu a ich cílií, ktoré vo viskóznom 

hliene strácajú svoju pohyblivosť, a tým očistnú schopnosť. Úpravou 

viskozity hlienu sa teda upravuje aj činnosť cílií a funkčnosť jedného zo 

základných očistných mechanizmov dýchacích ciest. Tým dochádza  

k ľahšiemu vykašliavaniu a menšej stagnácii hlienu, ktorý predstavuje 

živnú pôdu pre rozmnožovanie mikroorganizmov. Nepriamy antibiotic-

ký efekt znásobuje aj jeho schopnosť ovplyvňovať biofilm – konkrétne 

znižovať adherenciu a prežívanie patogénnych kmeňov Str. pneumoniae 

a H. influenzae na sliznici dýchacích ciest. Zároveň zvyšuje tkanivovú 

koncentráciu niektorých antibiotík v dýchacích cestách – je dokázané 

až 3-násobné zvýšenie koncentrácie amoxicilínu či na dávke NAC závislé 

zvýšenie koncentrácie karbapenémov. Preukázaný je aj efekt NAC na ví-

rusové ochorenia, kde jeho dlhodobé používanie vedie k znižovaniu vý-

skytu chrípky a chrípke podobným ochoreniam a ich príznakom. Tento 

pozitívny efekt sa pripisuje schopnosti NAC zvyšovať hladinu glutatiónu 

v tele človeka. Glutatión je prirodzenou a nevyhnutnou aminokyselinou 

(tripeptid pozostávajúci z cysteínu, glutámovej kyseliny a glycínu), ktorá 

Kazuistiky  
z pediatrie a ORL

MUDr. Martina Miškovská, PhD.
Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast
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predstavuje najsilnejší antioxidant a ochraňuje bunky a ich súčasti pred 

nepriaznivým účinkom bunkových radikálov. K jeho poklesu dochádza 

v organizme vekom a ochoreniami. NAC poskytuje cysteín ako základný 

prekurzor glutatiónu, a tým je nepriamo vysoko efektívnym antioxidan-

tom. Práve oxidačný stres je v súčasnosti považovaný za významný činiteľ  

v chronických ochoreniach dýchacích ciest, a preto sa veľká pozornosť 

sústreďuje na antioxidačný efekt liečby. Tento účinok sa terapueticky 

dá využiť aj v liečbe mykoplazmových infekcií, ktoré vedú k tvorbe voľ-

ných kyslíkových radikálov, a tým k poškodeniu DNA napadnutej bunky.  

U týchto pacientov teda jednak zlepšujú priebeh samotného zápalového 

procesu a urýchľujú hojenie dýchacích ciest a jednak zabezpečia úľavu od 

nepríjemného kašľa. Okrem toho je protizápalový efekt NAC podporovaný 

jeho schopnosťou inhibovať tvorbu prozápalových cytokínov (TNF), inter-

leukínov a reguláciou génu pre COX2. Indikačné spektrum je veľmi široké, 

v podstate všetky ochorenia spojené s nadmernou tvorbou hustého väz-

kého hlienu – akútna a chronická bronchitída, bronchiektázie, bronchiál-

na astma, tracheitída a laryngitída, cystická fibróza, ale aj rinosinusitída. 

Mukolytická liečba sa odporúča aj u pacientov so sekretorickou otitídou. 

NAC sa používa aj ako antidotum pri  predávkovaní paracetamolom, čo 

možno  nepriamo poskytuje aj ochranu pri liečbe horúčnatých ochorení  

u detí.  Využitie našiel aj pri vyšetreniach kontrastnou látkou, kde zabraňu-

je  možnému renálnemu zlyhaniu po jej použití. Na základe vyššie uvede-

ného je zrejmý multifaktoriálny efekt Solmucolu a jeho účinnej látky. Jeho 

účinnosť je podporovaná aj minimálnym množstvom nežiaducich účin-

kov, možnosťou dlhodobého užívania – čo je potrebné najmä u pacientov 

s chronickým ochorením dýchacích ciest ako napr. cystická fibróza, bron-

chiektázie či primárna ciliárna dyskinéza a viacerými liekovými formami 

– použiteľný vo všetkých vekových kategóriách.



Pacient: D. K., 11 mesiacov.
RA: Rodičia zdraví, 1 súrodenec 3-ročný bez chronického ocho-
renia, po nástupe do kolektívu bežné infekcie horných dýcha-
cích ciest, 1 brat 8-ročný alergik.
OA: Dieťa z 3. rizikovej gravidity pre hroziaci predčasný pôrod, 
pôrod predčasný v 33. týždni, Apgar 3/5. Po pôrode intubova-
ný, 7 dní na umelej pľúcnej ventilácii, 4 dni na nazálnej podpore 
N-CPAP. Novorodecký ikterus nemal. Prekonal sepsu, stav kom-
plikovaný periventrikulárnym krvácaním s následným neurolo-
gickým nálezom centrálnej koordinačnej a tonusovej poruchy a 
zaostávaním vo vývoji. Po prepustení sledovaný v neurologickej 
ambulancii a ambulancii pre rizikových novorodencov, pravidel-
ne rehabilitovaný. Dojčený nebol.  
Objektívny nález: Dieťa eutrofické, dobre prekrvené. Habitus 
normostenický, výživa primeraná. Koža čistá. Kostra bez defor-
mít, svalstvo mierne hypotonické, dieťa nesedí. Hlava mezocefa-
lická. DÚ: sliznice vlhké, mierne prekrvený oropharynx s hlienom. 
AS pravid. 110/min, ozvy ohraničené. Dýchanie pravidelné, eup-
noické, bilaterálne dobre počuteľné, s prenesenými fenoménmi 
z horných dýchacích ciest, expírium voľné. Brucho voľné, prie-
hmatné, hepar, lien nehmatné. Končatiny bez edémov a defor-
mít. Ameningeálne.
Terapia ochorenia (popis prípadu): Od narodenia opakovane 
chorý, vždy keď je chorý starší súrodenec, avšak je výrazne viac 
a dlhšie zahlienený, nevie si dobre odkašľať pri neurologickom 
náleze. Ochorenia prebiehajú ako infekcie horných dýchacích, 
pneumóniu nemal. Doteraz nebol očkovaný na recidivujúce 
respiračné ochorenia. Bol inhalovaný minerálnou vodou, od-

sávaný, opakovane podávaná antibiotická liečba raz mesačne. 
Vyšetrený v našej ambulancii vo veku 6 mesiacov, kde vzhľa-
dom na vek dieťaťa, pri vylúčení iných závažných ochorení 
bola ordinovaná dlhodobá liečba Solmucolom sir. 3 x 2,5 ml. 
Pri pravidelnej liečbe Solmucolom po 2 mesiacoch stav výrazne 
zlepšený, hlieny sú menej husté, lepšie sa odsávajú, ochorenia 
trvajú kratšie. Antibiotiká dostával len raz pri akútnom ochorení 
s vysokými teplotami a vysokým CRP svedčiacim o bakteriálnej 
infekci dýchacích ciest. Bolo začaté očkovanie bez komplikácií. 
Kontroly/vyšetrenia: Laboratórne vyšetrenia KO, Dif. KO bez 
patológie, IgG, IgA, IgM, IgE v norme. Celulárna imunita: subpo-
pulácie Ly v norme.                                                                  
Pilokarpínové testy: Cl v pote: 9,10; 11,6 mmol/l, USG na GER: 
mierny GER, terapiu nevyžaduje. ORL vyšetrenie bez patológie. 
RTG hrudníka: bez ložiskových zmien, bez patológie.
Záver: U 10-mesačného dojčaťa s recividujúcimi infekciami 
dýchacích ciest, na poklade neurologického statusu centrálnej 
koordinačnej a tonusovej poruchy, bez imunodeficitu, pri pra-
videlnej liečbe Solmucolom sirup 3x 2,5 ml došlo k zlepšeniu 
zahlieňovania, hlieny boli menej väzké, odsávanie bolo ľahšie, 
ochorenia trvali kratšie, nebola nutná antibiotická liečba.
Vlastné postrehy: Deti s neurologickými nálezmi v zmysle to-
nusových porúch alebo oneskoreného vývoja bývajú častejšie 
a viac zahlienené, majú opakované infekcie dýchacích ciest, naj-
mä horných, sú opakovane liečené antibiotikami.  
Liečba N-acetylcysteínom v podobe Solmucolu je vhodnou 
dlhodobou liečbou infekcií horných dýchacích ciest pri inom  
základnom, napr. neurologickom, ochorení.

Kazuistika: Recidivujúce infekcie  
horných dýchacích ciest   
MUDr. Anna Feketeová, Pneumoftizeologická a imunoalergologická ambulancia, Klinika detí a dorastu, DFN Košice 

Pacient: T. J., 10 mesiacov.
RA: Rodičia zdraví, 2 súrodenci dispenzarizovaní na imunoaler-
gológii pre recidivujúce infekty HDC aj DDC, sekundárny IDS, 
rhinitis allergica.
OA: Jedná sa o dieťa narodené v 34. gestačnom týždni, pôrod 
per SC pre patologické CTG po predchádzajúcej kortikoidnej prí-
prave, po narodení prechodne inkubátor, 5 dní infúzie so Synto-
phylínom, pre adnátny infekt preliečený ATB, od narodenia doj-
čený + dokrmovaný BEBA HA, od 2. mesiaca len umelá výživa, 
dieťa opakovane zahlienené v oblasti horných dýchacích ciest, 
1x preliečené pre pozitívny nález z výterov z hrdla a nosa anti-
biotikami, oneskorenie očkovania pre prematuritas a tiež infekty 
horných dýchacích ciest, očkovaný aj proti RS vírusom.
Objektívny nález: Dieťa je po vyšetrení zahlienené, vlhko kašle, 
má upchatý noštek, afebrilné. Dýchanie je bilaterálne voľné, bez 
obštrukcie, ojedinelé počuteľné vrzgoty. Akcia srdca pravidelná, 
systolický šelest 1/6, oropharynx kľudný, zahlienený, dentícia. 

Opis prípadu: Dieťa bolo v septembri vyšetrené na našej am-
bulancii pre kašeľ, nádchu. Pri objektívnom náleze dýchanie 
zostrené, bilaterálne počuteľné vrzgoty, ojedinelé piskoty, CRP 
negatívne. Nasadená symptomatická terapia a antihistaminiká. 
Dieťa objednané na kontrolu o 2 dni, v prípade zhoršenia kedy-
koľvek. Na kontrolu sa už nedostavili, lebo na nasledujúcu noc 
došlo k zhoršeniu stavu a dieťa bolo hospitalizované v nemoc-
nici. V úvode do liečby pridané inhalácie, neskôr aj ATB terapia 
treťogeneračným cefalosporínom. Napriek tomu sa stav dieťa-
ťa zhoršuje, konštatovaná obojstranná bronchopneumónia na 
základe auskultačného aj RTG nálezu. Dieťa je po 9 dňoch pre-
ložené do Šrobárovho ústavu v Dolnom Smokovci. Dochádza  
k zmene antibiotickej liečby na klarithromycín, pridané inhalačné 
bronchodilatanciá, mykolytiká a daľšie podporné lieky. Dieťa je  
v ústavnej starostlivosti nasledujúcich 14 dní, prepustené so 
záverom akútna bronchiolitída, obojstranný zápal pľúc a ďaľšie 
diagnózy. Pri ukončení hospitalizácie je stav dieťaťa zlepšený, 

Kazuistika: Bronchiolitída   
MUDr. Miroslava Smolková, Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Prešov 
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Pacient: J. J., 8 rokov.
RA: Obaja rodičia aj mladší brat polinotici.
OA: Dieťa z 1. fyziol. gravidity a pôrodu, pôrod spont., v termíne, 
záhlavím. PH 3050 g, PD 48 cm, stav po pôrode dobrý, prekonal 
ikterus bez potreby fototerapie. PMV vývoj v norme, screeningy 
negat., očkovaný p. poradne, dojčený 10 mes. Prekonal respirač-
né infekty, operácie – fimóza.
AA: Zinnat.
Objektívny nález z 19. 11.: Eutrofický, schvátený chlapec, tonus, 
turgor primeraný, koža je čistá, teplá, ružová, bledá. Hlava Mc, 
šija voľná. Oči, uši, nos bpn. Dutina ústna je čistá, sliznice vlhké, 
jazyk povlečený, pery popraskané s ragádami. Submandibulárne 
lymf. uzliny drobné. Hrudník je súmerný, dýchanie je zostrené, 
obojstranne bazálne krepitujúce rachôtky, ojedinele vrzoty a 
piskoty, expírium mierne predlžené. Akcia srdca pravidelná, ozvy 
zvučné, fr. 97/min, sat. O2: 92 %, TK: 95/70, D: 55/min. Brucho je  
v niveau, hepar, lien nezv., mäkké, priehmatné, v pravom hypogas-
triu prelepená operačná rana po apendektomii, ktorá sa hojí p.p.i., 
je bez začervenania a secernácie. Genitál je chlapčenský, testes  
v skróte. DK bez edémov a deformít.
Terapia ochorenia (opis prípadu): Dieťa choré od 3. 1., dráždi-
vo kašľal, subfebrilný. 5. 11. dieťa vyšetrené v ambulancii, CRP 5 
mg/l, ordinovaná symptomatická liečba. 8. 11. kontrola, stav sa 
nezlepšuje, kašle dusivo v záchvatoch,  auskultačne bronchitický 
nález, CRP 0,8 mg/l, bez leukocytózy, serológia: chlamýdie, my-
koplazmy negatívne, ordinovaný Klacid, Solmucol, Xyzal. 9. 11. 
matka hlási od noci početné zvracanie, 2x riedku stolicu, kašeľ 
sa nemení, dieťa subfebrilné, schvátené. Odporučená hospi-
talizácia na detskom oddelení, kde sú vynechané antibiotiká, 
podávaná parenterálna rehydratačná liečba 1/1 a ½ FR, antaci-
dá, spasmolytiká. V laboratórnych vyšetreniach: leu 7,0; 11,4; CRP:  
40,43 mg/l; v moči: aceton ++, sono brucha: norm. sono nález. 
Do rána záchvaty dráždivého kašľa trvajú, auskultačný nález ne-
gatívny, pridružili sa prudké bolesti brucha s palpačnou boles-
tivosťou v pravom podbrušku, pozit. Plenies, Rowsing, defanse 
brušnej steny, AS 120/min. Pre známky akútnej apendicitídy  
s peritonitídou dieťa akútne operované so záverom Appendicitis 
acuta gangrenosa perforata, Peritonitis purulenta. Liečba: infúzie,  
Bitamom, Metronidazol, Solmucol. Pooperačný priebeh kom-

plikovaný hnačkovitými stolicami, pretrvávajúcim kašľom, ktorý 
sa zmiernil. Vo výteroch z nosa a rany potvrdená E.coli s dobrou 
citlivosťou, CRP: 135,6 mg/l, 16. 11. v stabilizovanom stave pre-
pustený do domácej opatery, CRP 12,8 mg/l, bez ATB.
Doma znovu záchvaty kašľa, dieťa schvátené, TT 38,3 °C, bolesti 
hlavy. Vyšetrený v ambulancii, CRP 5 mg/l, sono brucha: bez vý-
potku, RTG pľúc: bronchopneumónia vpravo – v strednom dol-
nom pľúcnom poli peribronchiálne sú prítomné splývavé škvr-
nité zatienenia. Ordinovaná komplexná terapia: Suprax, Zodac, 
Solmucol, Paralen, probiotiká. Pod liečbou dochádza postupne 
k zlepšovaniu klinického stavu, kašeľ sa najskôr zmierňuje až po-
stupne ustupuje, upravuje sa aj auskultačný nález.
Kontroly/vyšetrenia: Pri kontrole 5. 12. sa Kubko konečne 
usmieva, dýchanie je čisté, bez vedľajších fenoménov, kašle mi-
nimálne.
Záver: Bronchopneumonia l. dx 
 Appendicitis acuta gangrenosa perforata 
 Peritonitis purulenta circumscripta                                                                                                                                    
                                                 
Vlastné postrehy: Solmucolom sme dieťa vytrvalo liečili napriek  
komplikovanosti stavu, nemenili sme ho. Dôležitá bola dôvera 
matky.

Kazuistika: Bronchopneumonia I. dx 
MUDr. Daniela Virgová, Všeobecná ambulancia pre deti, Levice

odporučené ešte pokračovať v liečbe podľa odporúčaní pneu-
mológa a imunoalergológa. Zároveň je vhodné dieťa dispenza-
rizovať na daných odborných ambulanciách.
Kontroly/vyšetrenia: Po prepustení zo Šrobárovho ústavu sa 
dieťa dostavilo na kontrolu na našu ambulanciu. Pri vyšetrení 
ešte zahlienené, prítomný produktívny kašeľ, mierny nekľud. 
Auskultačne dýchanie voľné, bez obštrukcie, ojedinelé vlhké 
fenomény. Na základe odporučení pokračujeme v antibiotickej 
terapii, samozrejme aj v liečbe odporučenej pneumológom 
(inhalačná bronchodilatačná liečba, antileukotriény, antihis-
taminiká) podľa inštrukcií a ako mukolytikum nasadzujeme 
SOLMUCOL sirup. Pacient ešte absolvoval opakované pneu-
mologické vyšetrenia v Šrobárovom ústave aj imunoalergolo-

gické kontroly. Ešte v rámci pobytu v Šrobárovom ústave bol 
vylúčený gastroezofageálny reflux pomocou USG. Stav dieťaťa 
sa postupne stabilizoval, realizované vyšetrenia zápalových 
parametrov (FW, KO, CRP), kontrola RTG P+S, ktoré už boli  
v poriadku. Auskultačný nález sa upravil, dieťa bolo v celom 
priebehu po prepustení afebrilné, kašeľ ustupoval, až došlo  
k jeho úplnému vymiznutiu. Dieťa ostalo len na udržiavacej 
liečbe navrhnutej imunoalergológom.
Záver: Aj u rizikového dieťaťa, ktoré prekonalo v takom útlom 
veku dosť závažné ochorenie, bol SOLMUCOL nápomocný  
k uzdraveniu pacienta. Jeho mukolytický a protizápalový úči-
nok sa priaznivo osvedčil aj u takéhoto rizikového maloletého 
prematúrneho bábätka.
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Pacient: R. H., 8 rokov.
RA: matka – alergická nádcha, stará mama – DM I. typu a psoriáza
OA: Dieťa z prvej fyziologickej gravidity, pôrod v termíne, spontánny, 
PH 3200 g, nekriesený, dojčený do 6 mesiacov, prospievanie v norme, 
očkovaný podľa očkovacieho kalendára. Do nástupu do kolektívu die-
ťa zdravé, od 2,5 roka života opakované laryngitídy s febrilným alebo 
subfebrilným priebehom, časté nádchy a 1x – 2x v roku aj bronchitídy. 
Opakovane antibiotická liečba. V 6. roku života po nástupe do školy 
redukcia infektov, ale nastupuje celoročná nádcha so zatekaním hlie-
nov, obturáciou nosa alebo so seróznou sekréciou a oddrhávaním, 
čo rodičia označili ako kašeľ. ORL vyšetrenie nepotvrdilo infekčný fó-
kus ani mechanickú prekážku dýchania, ale alergickú nádchu. Dieťa 
bolo obvodným pediatrom odoslané na alergiologické vyšetrenie.
Terajšie ochorenie: Kožné prick testy potvrdili monovalentnú 
senzibilizáciu na alergény roztočov. Imunoprofil nevykazoval 
odchýlku v zmysle imunodeficitu, takže dieťa bolo pri diagnó-
ze Rhinitis allergica persistens nastavené na antihistaminikum  
3. generácie Xyzal a po krátkej imunodulačnej liečbe sme zača-
li špecifickú alergénovú imunoterapiu, vzhľadom na vek die-
ťaťa a želanie rodičov domácu, sublingválne Staloralom 300  
(roztoče 100 %). Pri kontrole po mesiaci liečby rodičia udávali, 
že musia opakovane vysadzovať Staloral, pretože je dieťa stá-
le choré. Anamnéza ukázala, že sa jedná o afebrilné priebehy  
s upchatým nosom a oddrhávaním (podľa rodičov – pokašliava-
ním). Skríning zápalových markerov, serologické vyšetrenie, kulti-
vácia z HCD a ORL vyšetrenie však nepotvrdili infekčný fókus, len 
alergický zápal slizníc. Pridali sme ku Xyzalu topický INCS Avamys. 
Po 2 týždňoch rodičia udávali zlepšenie v tom, že „už nádchu 

nemá, ale aj tak pokašliava“ a Staloral stále odmietali podávať.  
Do liečby som pridala SOLMUCOL 100 mg, prvé 2 týždne 2x 
denne, ráno a popoludní, a potom do mesiaca raz denne ráno  
100 mg, zároveň pokračoval v liečbe Xyzalom 2x denne 5 ml  
a INCS Avamysom 4 týždne 2 vstreky do každej nosovej dierky  
a 4 týždne 1 vstrek. Po mesiaci pri kontrole bolo dieťa už 3 týždne 
v liečbe roztočovou vakcínou a liečbu tolerovalo dobre. Nádcha  
a udávané oddrhávanie podľa udania rodičov ustúpili úplne.
Terapia ochorenia: Xyzal 2x 5 ml, Avamys 2 vstreky – 1 vstrek do 
každej nosovej dierky, 8-týždňový cyklus, Staloral 300 (D. ptero-
nyssimus D. farinae 100 %), maximálna udržiavacia dávka 2 vstre-
ky denne pod jazyk, Solmucol 100 mg vrecká, 2x denne 2 týždne  
a 1x denne 100 mg ráno 3 týždne.
Vyšetrenia: Prick testy (alyostal prick): D. pteronyssimus 10/15,  
D- farinae 8/15, imunoprofil v norme, ECP 74 mg/l (norma do 24), 
celk. IgE 174 IU/ml.
Záver: Dieťa je už prvom roku špecifickej alergénovej imunotera-
pie sublingválnou vakcínou Staloral, s dennou aplikáciou 2 vstreky 
pod jazyk. Už po prvom pol roku sa podarilo vysadiť systémové 
antihistaminikum Xyzal a je stále bez ťažkostí. Predpokladaná dĺž-
ka liečby sú 3 roky.
Vlastné postrehy: Ak chceme, aby pacient akceptoval liečbu, ktorá 
nezačína účinkovať hneď v prvých dňoch užívania, musíme mu po-
môcť zvládnuť úvodný diskomfort. V prípade respiračnej alergie je 
jedinou cielenou liečbou špecifická alergénová imunoterapia. Kým 
však dosiahne želaný efekt, pacientovi pomôže zmierniť pocity za-
tekania hlienov a dráždenia v hrdle kombinácia systémového anti-
histaminika, lokálnych kortikoidov a vhodne zvoleného mukolytika.

Kazuistika: Celoročná alergická nádcha 
a syndróm zatekania  
MUDr. Katarína Stojková, Ambulancia klinickej imunológie a alergiológie IMUNOAMB, s. r. o., Prešov

Pacient: S. A., 12 rokov.
RA: matka – v detstve opakované zápaly priedušiek, otec – aler-
gia na bodnutie hmyzom, strýko – psoriáza, starý otec – karci-
nóm pľúc.
OA: Dieťa z prvej gravidity, fyziologického priebehu, pôrod  
v termíne, sekciou, PH 3950 g, nekriesený, dojčený 3 týždne, pro-
spieval. Očkovanie podľa očkovacieho kalendára. Od narodenia 
časté nádchy a sťažené dýchanie nosom, v 3. roku endoskopická 
adenotómia vzhľadom na hypertrofiu AV. Aj po zákroku sa opa-
kovali zápaly hrdla a zápaly stredoušia. Ako 4-ročný bol odoslaný 
na imunologické vyšetrenie. Kožné testy nepotvrdili atopickú 
nadstavbu. Laboratórne bol dokázaný bunkový imunodeficit. 
Od 2010 – 2012 užíval imunomodulačnú liečbu (Isoprinosine, 
Imunor), ktorou sa zredukoval počet infektov a spotreba anti-
biotík. V 6. roku života, po nástupe do školy začínajú v prechod-
ných ročných obdobiach febrilné sinobronchitídy sprevádzané 

dlhodobým pískaním na prieduškách a sťaženým dýchaním.  
Neskôr sa pridružila ponámahová dýchavica a sťažené dýchanie aj  
v období mimo infektu. Dieťa bolo nastavené najprv na antileu-
kotrién (Montelukast) a potom na kombinovanú liečbu LAB + 
ICS Seretide inhaler pri pracovnej diagnóze Asthma bronchiale 
nonatopická alebo zmiešaná, indukovaná infektom, námahou a 
chladom. Neskôr bola potvrdená kožným prick testom atopická 
nadstavba (senzibilizácia na alergény roztočov a pele skorocelu). 
Aj pri imunomodulačnej a inhalačnej protizápalovej terapii me-
dzi 6. – 9. rokom života dochádza k opakovaným exacerbáciam 
sinobronchitídy a následne aj prieduškovej astmy, s potrebou 
kombinovania LABA, SABA, inhalačných aj systémových kortiko-
idov, aj s potrebou opakovanej liečby antibiotikami. Až po na-
stavení na pravidelnú imunomoduláciu parenterálnym transfer-
faktorom Immodinom a intramuskulárnymi imunoglobulinmi 
(Igamplia) raz mesačne, pri súčasnej liečbe Seretide inhalerom 

Kazuistika: Priedušková astma v exacerbácii  
pri akútnom respiračnom infekte
MUDr. Katarína Stojková, Ambulancia klinickej imunológie a alergiológie IMUNOAMB s. r. o., Prešov
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Pacient: A. V. G., 3,5 roka
RA: matka – atopický ekzém. Alergie v rodine – atopia u matky, 
inak neudané. Chronické respiračné ochorenia v rodine neudané.
Osobná anamnéza: Dieťa z rizikovej gravidity (preeklampsia  
u matky), pôrod v termíne, per SC (z indikácie matky), APGAR SCÓ-
RE 4/8/9 – dieťa po narodení resuscitované, následne adaptácia 
bez ťažkostí – na spontánnom dýchaní, bez potreby kyslíka. Očko-
vanie podľa poradne. Chorobnosť je nízka.
Objektívny nález: Normostenický habitus, eutrofia, koža ružová, 
bez cyanózy. Dýchanie obojstranne počutenľé, vpravo bazálne 
oslabené, obštrukčné vedľajšie fenomény v expíriu. Normosatu-
rovaný. DÚ – jazyk nepovlečený, OF prekrvený. Ostatný nález bol 
fyziologický.
Terapia ochorenia (popis prípadu): Dieťa bolo ambulantne lie-
čené pre akútnu respiračnú infekciu horných ciest dýchacích 
symptomaticky, prijatý na hospitalizáciu pre zhoršenie stavu – 
febrility, kašeľ, sťažené dýchanie. Laboratórne elevácia zápalových 
parametrov. Na RTG hrudníka – pravostranná bronchopneumó-
nia. Bola ordinovaná parenterálna antibiotická liečba, inhalačná 
bronchodilatačná liečba, mukolytická liečba N-acetylcysteínom. 

Po prechodne zlepšenom stave dieťaťa došlo opäť k zhoršeniu 
– v zmysle febrilít, zvýraznenie dyspnoe, zhoršenie auskultač-
ného nálezu, desaturácie. Realizované kontrolné RTG hrudníka 
– progresia nálezu v zmysle pneumonického infiltrátu vpravo a 
súčasne aj sonograficky verifikovaný výpotok v pravej pleurálnej 
dutine. Doplnené CT vyšetrenie pľúc – s nálezom atelektázy ba-
zálnych dorzálnych segmentov pravých pľúc, infiltratívne zmeny 
pľúcneho parenchýmu centrálne obojstranne a rozsiahly výpotok 
– charakteru empyému. Stav vyžadoval chirurgickú intervenciu – 
zavedenie hrudnej drenáže. Postupne sa stav zlepšil – bolo možné 
extirpovať hrudný drén a redukovať kombinovanú parenterálnu 
antibiotickú liečbu a inhalačnú bronchodilatačnú liečbu. Pacient 
prepustený domov na monoterapii antibiotickej liečby a na mu-
kolytickej liečbe N-acetylcysteínom.
Kontroly/vyšetrenia: Po prepustení domov pacient kontrolovaný 
v pneumologickej ambulancii – klinicky vo veľmi dobrom stave – 
bez teploty, bez bolesti na hrudníku, s negatívnym auskultačným 
nálezom, ojedinele v priebehu dňa s vlhkým kašľom. Bolo odporú-
čané pokračovanie v ATB liečbe po celkovú dobu 6 týždňov a súčas-
ne aj pokračovanie v mukolytickej liečbe N-acetylcysteínom – tú 

cez Optichamber, antihistaminikom (Xyzal, Cezera) a topickým 
kortikoidom (Rhinocort, Avamys) sa počet infektov redukoval a 
priebeh zmiernil.
Terajšie ochorenie: V apríli 2015 (ako 9-ročný) prichádza na 
kontrolu k imunológovi a udáva, že asi 3 dni kašle a po vý-
stupe po schodoch do ambulancie sa mu veľmi ťažko dýcha. 
Pri vyšetrení TT 37,1 °C. V posluchovom náleze difúzne nad celou 
zadnou stenou piskoty a vrzoty. Saturácia O

2
 meraná pulzným 

oximetrom 98 %, CRP 20,94 mg/l, hladina Lkc v norme, odobraté 
výtery – hrdlo , nos , spútum na K+C, serológia (Mycoplazma a 
Chlamydia pn, RSV). V spirometrickom vyšetrení známky OVP vo 
veľkých aj malých dýchacích cestách. Nebulizácia Ventolinom, 
Ambrobene, FR, podaný Medrol a nastavený na domácu liečbu: 
Seretide inhaler 25/250 ug 2x denne 2 vstreky, v priebehu dňa 
Atrovent N inhaler, Medrol 16 mg s rozpisom na 7 dní, pokra-
čoval v liečbe Montelukastom, intenzívne obdeň Imunor a na-
miesto Xyzalu expektorant Trifed 3x denne 5 ml.
Obvodný pediater doplnil antibiotiká Sumamed na 5 dní. Po 
týždni prichádza na kontrolu. Je afebrilný, výtery aj spútum kulti-
vačne negatívne, serologicky sa nepotvrdila infekcia atypickými 
mikroorganizmami. Udávané zlepšenie v tom, že sa už v noci 
vyspí, ale kašle v priebehu celého dňa a má pocit, že sa udusí 
hlienom, nestíha vykašliavať a po výstupe po schodoch sa mu 
znova veľmi ťažko dýchalo. V posluchovom náleze difúzne vlhké 
fenomény a vťahovanie podrebria. Matka odmietla hospitalizá-
ciu. Realizované Rtg a pneumologické vyšetrenie, ktoré vylúčilo 
bronchopneumóniu, ORL nález len s Pharyngitis acuta, odporú-
čané bolo ponechať liečbu Sumamedom. Inhalačnú liečbu sme 
nezmenili, podali sme IMIG (Igampliu), pokračoval v liečbe Imu-
norom a Sumamedom (5 dní, 4 dni pauza a znova 5 dní), pridali 
sme nízke dávky teofylínov (Theoplus), vysadili sme Trifed a vrátil 
sa ku Xyzalu. Ako mukolytikum mal naordinovaný SOLMUCOL 
100 mg granulát, ale len v 2 denných dávkach, ráno a popoludní, 

nie na noc. Po týždni je dýchanie voľné a bez vedľajších fenomé-
nov v celom rozsahu, spirometrický nález v norme, CRP 5,2 mg/l. 
Postupne vysadené teofylíny a v priebehu niekoľkých týždňov 
redukcia dávok inhalačných kortikoidov. Solmucol sme pone-
chali ešte 2 týždne, ale už len v rannej dávke 100 mg.
Terapia ochorenia: Sumamed, Seretide 25/250 ug, Seretide 
25/125 ug, Trifed exp., Solmucol 100 mg, Xyzal sir., Imunor, Igam-
plia, Medrol 16 mg, TheoPlus 100 mg, Montelukast 5 mg.
Vyšetrenia: Laboratórne vyšetrenia: Serológia: M. pneumoniae, 
Chlamydia pneumoniae, RSV IgG, IgM, IgA v norme, CRP 20,94 
mg/l; 5,2 mg/l. Celk. IgE: 572 IU/ml, KO: Hb 120 g/l, Lk 7,2, Eo 
absp. p., 0,020, ASO. Latex v norme, IgG 11,1 g/l, IgM 0,56 g/l, IgA 
0,97 g/l, kultivácia TH, TN na K+C: nepatogénna bakteriálna flóra, 
spútum na K+C sterilné pôdy. Spirometria / krivka / prietok / ob-
jem: Úvodné meranie: FVC 89 %, FEV

1
 86 %, FEV

1
 / FVC 95 %, PEF  

64 %, FEF 25-64 %. Meranie po liečbe: FVC 99 %, FEV
1
 114 %, FEV

1 

/ FVC 113 % , PEF 75 %, FEF 25-101 %. 
Záver: Pacient ostáva až doteraz na pravidelnej imunomodu-
lačnej liečbe, v priebehu celého roka sa raz mesačne podáva 
Immodin, s výnimkou letných mesiacov, ostal na kombinovanej 
protizápalovej inhalačnej liečbe, aktuálne Fullhale 25/125 ug 2x 
denne 1 vstrek, užíva Cezeru. Podarilo sa eliminovať infekty na 
minimum, pri nástupe nádchy a v začiatkoch infektu sa nasadzu-
je INCS (Avamys) a nízke dávky mukolytika – Solmucol 1x denne 
200 mg alebo 2x denne 100 mg.  V priebehu celého roka bez po-
treby antibiotickej liečby a v r. 2019 po zime plánujem špecifickú 
alergénovú imunoterapiu (roztočovou vakcínou).
Vlastné postrehy: Pri zápaloch dolných dýchacích ciest, hlavne  
u pacientov s chronickým respiračným ochorením, je potrebné 
na uľahčenie dýchania pridať mukolytiká. K tejto terapii treba 
ale pristupovať individuálne, pretože pacient nie vždy profituje  
z maximálnej dennej dávky odporúčanej pre daný vek, aby mu-
kolytikum ostalo dobrým sluhom, a nestalo sa zlým pánom.

Kazuistika: Bronchopneumonia I. dx   
MUDr. Marieta Hricová, Detská klinika, Pneumologická ambulancia DK, NÚDCH Bratislava 
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Pacient: D. B., 14 mesiacov
RA: 2 starší súrodenci a rodičia zdraví.
OA: Dieťa z III. fyziologickej gravidity, pôrod v termíne, spontán-
ny, nekriesený, popôrodný priebeh bez komplikácií, dojčený 
doteraz, prospieva, očkovaný podľa očkovacieho kalendára. 
Prvý infekt v 5. mesiaci života – Otitis media purulenta acuta, 
Rhinopharyngitis acuta, liečený Augmentinom. Do konca prvé-
ho roka života chorý ešte 2-krát, v zimných mesiacoch, 1-krát 
bronchitída, s febrilným priebehom, antibiotickou terapiou, ale 
bez potreby bronchodilatačnej liečby a 1-krát nádcha s lokálnou 
antibiotickou liečbou.
Terajšie ochorenie: V 12. mesiaci života dieťa odoslané obvod-
ným pediatrom na hospitalizáciu pre febrilie a obštrukčný zápal 
priedušiek. Počas hospitalizácie laboratórne potvrdená akútna 
RSV infekcia, RTG nález bez známok bronchopneumonie, ordi-
novaný Isoprinosine sirup a sprievodne podávaná bronchodi-
latačná liečba formou nebulizácie (Ventolin+Ambrobene). Pre-
pustené do ambulantnej starostlivosti afebrilné, s upraveným 
posluchovým nálezom, ešte v liečbe Isoprinosine, s odporúča-
ním imunoalergologického alebo pneumologického vyšetrenia 
za účelom nastavenia na inhalačnú protizápalovú liečbu. Ob-
vodný pediater poukázal pacienta k nám. Do prvého vyšetrenia 
u nás od prepustenia uplynul týždeň. Dieťa bolo afebrilné, čulé, 
ale v posluchovom náleze boli difúzne nekonštantné vrzoty a 
dieťa dusivo kašľalo, podľa udania matky hlavne počas dňa, ale 
aj v noci. Zápalové markery boli v norme. Po úvodnej nebulizač-
nej liečbe (Ventolin, Ambrobene, fyziologický roztok) a podaní 
systémového kortikoidu (Prednison supp) sa posluchový nález 
upravuje a  prestáva kašľať. Preto som dieťa nastavila na domá-
cu inhalačnú protizápalovú liečbu cez Optichamber Diamond 

s maskou v kombinácii Ventolin inhaler, Flixotide inhaler 50 ug, 
ponechala som Isoprinosine, už nie ako virostatickú, ale ako imu-
nomodulačnú liečbu a pridala som SOLMUCOL sir. Prvé 3 dni 
3x denne 2,5 ml, potom 2x denne 2,5 ml do 14 dní (ráno a po-
poludní). Po 2 týždňoch je dieťa stabilizované, posluchový nález 
upravený, inhalačná liečba postupne vysadzovaná do 8 týždňov.
Terapia ochorenia: Isoprinosine sir (1 ml na kg a deň, 5 dní  
(2 dni pauza) znova 5 dní, celkovo 3 týždne. Inhalačná liečba cez 
komôrku Optichamber Diamond s maskou: Ventolin inhaler 3x2 
vstreky, 2x2 vstreky, 2x denne 1 vstrek a ex + Flixotide 50 ug inha-
ler 3x2 vstreky, 2x2 vstreky, 2x denne 1 vstrek a 1x denne 1 vstrek 
s postupným vysadzovaním v priebehu 8 týždnov a Solmucol sir. 
3x 2,5 ml 3 dni a 2x denne 2,5 ml do 14 dní.
Vyšetrenia: CRP, latex, ASO, IgGAM veku primerané, KO a diff 
paťzl, v čase prijatia do starostlivosti v norme, počas hospitalizá-
cie CRP 20 mg/l a leukopénia. Serologicky potvrdená pozitivita 
anti RSV v triede IgM. Výter TH, TN – nepatogénna bakteriálna 
flóra. 
Záver: Ročné dieťa po RSV infekcii v dolných dýchacích cestách, 
s postinfekčnou bronchiálnou hyperreaktivitou, po virostatickej 
liečbe, inhalačnej protizápalovej a bronchodilatačnej liečbe a te-
rapii mukolytikom je t. č. v klinicky stabilizovanom stave. V pláne 
odber imunoprofilu a ev. nešpecifická imunomodulačná liečba.
Vlastné postrehy: Po prepustení pacienta so zápalom dolných 
dýchacích ciest z nemocničnej starostlivosti, počas ktorej dostá-
val bronchodilatačnú a mukolytickú liečbu formou nebulizácie, 
je potrebné pokračovať hneď po prepustení minimálne pero-
rálnymi mukolytikami. Zníži sa tým riziko opätovného zhorše-
nia stavu, pokiaľ sa pacient dostane do odbornej ambulancie  
a bude nastavený na domácu protizápalovú inhalačnú liečbu.

sme odporúčili ponechať po dobu 3 mesiacov, kedy je plánova-
né kontrolné CT vyšetrenie pľúc – a to jednak s cieľom rozpustiť 
prípadné hlienové zátky v bronchoch, a tým uľahčiť ich vykašlia-
vanie, ale aj vzhľadom na antioxidačný účinok N-acetylcysteínu  
v období rekonvalescencie u pacienta po operačnom výkone.
Záver: 3,5-ročný pacient, hospitalizovaný pre pravostrannú ple-

uropneumóniu, u ktorého po prechodnom zlepšení stavu došlo 
k zhoršeniu stavu v zmysle febrilít, dysnoe, k celkovému rozvoju 
respiračnej insuficiencie, k zhoršeniu RTG a USG nálezu, na CT 
pľúc verifikovaná atelektáza a empyém.
Dg: Pneumónia obojstranne, empyém vpravo – s potrebou 
hrudnej drenáže. Etiologicky – Staphylococcus aureus.

Kazuistika: Akútna obštrukčná bronchitída RSV etiológie   
MUDr. Katarína Stojková, Ambulancia klinickej imunológie a alergiológie IMUNOAMB, s. r. o., Prešov

Pacient: J. K., 5 rokov.
RA: obaja rodičia sú alergici.
OA: po prekonaní nádchy štyri týždne trvajúca obojstranná ne-
doslýchavosť.   
Objektívny nález: pri ORL vyšetrení pri otomikroskopii zistené 
vpáčené kontúrované blany bubienkov bez reflexu, zo stredu uší 
presvitali hladinky sekrétu.
Terapia ochorenia: paracentéza blán bubienkov obojstranne, 
odsatie glejového obsahu stredoušných dutín, antialergická 
liečba antihistaminikami a mukolytická liečba Solmucolom, po 
tejto liečbe dochádza k zlepšeniu sluchu aj k normalizácii oto-
skopického nálezu.

Kontroly/vyšetrenia: ORL vyšetrenie, otomikroskopické vyšet-
renie, tympanometrické a audiometrické vyšetrenie, pri kontro-
lách sa sluch zlepšoval až sa vrátil do normálu.
Záver: Jednalo sa o komplikáciu po prekonanej nádche, kde 
došlo k opuchu sliznice Eustachových trubíc s následným hro-
madením hlienového sekrétu v stredoušných dutinách, ktorý 
musel byť odsatý po paracentéze a ochorenie bolo doliečené 
mukolytikami (Solmucolom), ktoré výrazne prispeli k urýchleniu 
hojenia stredoušných dutín. 
Vlastné postrehy: Sekretorický zápal stredného ucha je kompli-
kovaný hustým hlienovým sekrétom v stredoušných dutinách,  
a preto liekom voľby sú mukolytiká.

Kazuistika: Otitis media secretorica   
MUDr. Zuzana Balcová, ORL a foniatrická ambulancia 
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Pacient: P.  V., 16 rokov.
RA – OA: Pacient liečený pediatrom pre otitídu vpravo týždeň 
Zinnatom. Bolesti už nemá, afebrilný, pretrváva zaľahnutie  
v ušiach – hlavne vpravo a zahlienenie. Alergik na roztoče.
Objektívny nález: Septum s bazálnou hranou vľavo, opuch 
mušlí, v nosohltane hlien, orofarynx – prekrvené laterálne pruhy, 
otoskopicky vpravo retencia tekutiny, vľavo vpáčená blanka bu-
bienka. Tympanometricky vpravo B, vľavo C2 krivka.
Terapia ochorenia (opis prípadu): Odporúčané doužívať ATB do 
10 dní, preplachy nosa, Mometason a adstringentné kvapky do 
nosa.
Kontroly/vyšetrenia: Pri kontrole o týždeň trvá zaľahnutie  
v ušiach, otoskopicky obojstranne retencia tekutiny, tympano-
metricky obojstanne B krivka. 
S navrhovanou paracentézou nesúhlasia.

Odporúčané pokračovať v liečbe a pridaný Trifed sirup na týž-
deň. Pri kontrole o mesiac pretrváva tekutina v stredouší, sluch 
stále oslabený. Odporúčané do liečby pridať Solmucol a po-
kračovať v preplachoch nosa a nosových kortikosteroidoch.  
O 2 mesiace pri kontrolnom vyšetrení pacient úplne bez ťažkos-
tí, sluch v norme, otoskopicky nález upravený, tympanometricky 
obojstranne A krivka.
Záver: Otitis media secretorica
Vlastné postrehy: Kombináciou nosového kortikosteroidu s pre-
plachmi nosa morskou vodou a Solmucolom pri liečbe sekre-
torickej otitídy došlo k vyliečeniu bez nutnosti chirurgického 
zásahu v zmysle zavedenia ventilačných trubičiek, keďže rodina 
odmietala paracentézu.

Kazuistika: Otitis media secretorica   
MUDr. Katarína Mlčáková, ORL amb Uniklinika Kardinála Korca
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Kazuistiky  
zo všeobecného  
lekárstva  
a pneumológie

MUDr. Andrej Somoš 
Klinika pneumológie a ftizeológie
Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ

Kašeľ patrí medzi najčastejšie príznaky, pre ktoré pacient navštívi praktic-

kého lekára a následne príslušného špecialistu. Kašeľ je náhly a často sa 

vyskytujúci obranný reflex, ktorý pomáha odstraňovať z dýchacích ciest 

nielen vdýchnuté častice, ale aj hlien a produkty patologických procesov  

v dýchacích cestách. Je kľúčovou súčasťou obranného mechanizmu dý-

chacích ciest. Môže byť definovaný z rôznych aspektov.

Podľa dĺžky trvania ide o akútny (menej ako 3 týždne), subakútny (3 – 8 

týždňov) a chronický (viac ako 8 týždňov). Podľa produkcie hlienu na su-

chý neproduktívny kašeľ a vlhký produktívny kašeľ s expektoráciou.

Kašeľ má mnoho príčin. Pre úspešnú liečbu s konečným odstránením kašľa 

treba identifikovať jeho presnú príčinu a adekvátnu liečbu. Kašeľ môže byť 

symptómom menej závažných respiračných, ale aj závažných respirač-

ných a nerespiračných ochorení (nádorové ochorenia, asthma, CHOCHP, 

cystická fibróza, GERD či užívania ACE inhibítorov). Za určitých patologic-

kých podmienok sa môžu pomnožiť sekrečné aktívne bunky v bronchiál-

nej sliznici, môže sa zvýšiť viskozita a adhezivita hlienu, ako aj spomalenie 

kmitania riasiniek, čo vedie k zmene ciliárnej aktivity respiračného epitelu.

Okrem kauzálnej liečby ochorení zapríčiňujúcich kašeľ sú indikované aj 

liečivá, ktoré priamo ovplyvňujú samotný kašeľ. Najčastejšie sa používa-

jú dve hlavné skupiny liečiv – antitusiká a expektoranciá. Hlavným účin-

kom mukolytík je zmena fyzikálno-chemických vlastností bronchiálneho 

hlienu so znížením jeho viskozity. Vdychovaný vzduch obsahuje rôzne 

množstvo prachových častíc, baktérií, víirusov, pliesní, rôznych alergénov 

a množstvo ďalších škodlivín. Tieto častice sa okrem množstva interakcií  

s bunkami a receptormi respiračnej sliznice naviažu do väzkého gélu hlie-

nu, ktorý vplyvom ciliárneho epitelu postupuje orálnym smerom. 

Medzi najúčinnejšie klinicky overené mukolytiká patrí N-acetylcysteín. 

Jeho účinky sa vzťahujú k schopnosti redukovať extracelulárny cystín na 

cysteín a ako donor sulfuhydrilových skupín. Stimuluje aj tvorbu glutatió-

nu, zvyšuje aktivitu glutation-S-transferázy, podporuje detoxikačné proce-

sy v pečeni a má silné antioxidačné účinky.

Jeho hlavnou terapeutickou indikáciou je mukolytický učinok, štiepi di-

sulfidické väzby mukoproteínov prítomných v hliene, stimuluje riasinko-

vý epitel a gastro-pulmonálny vágový reflex, ktorý pomáha vylučovaniu 

hlienu z dýchacých ciest. Tento mukolytický efekt sa výrazne uplatňuje  

u pacientov s chronickou obštrukčnou pulmonálnou chorobou. 
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Tu je markantný aj jeho protizápalový, antioxiačný, antibakteriálny  

a antivirotický účinok. N-acetylcysteín je taktiež jedným z kľúčových liečiv  

v terapii cystickej fibrózy.

Ďalšou nezanedbateľnou indikáciou použitia N-acetylcysteínu je jeho 

požitie ako antidota pri predávkovaní paracetamolom, respektíve halo-

génovanými uhľavodíkmi. N-acetylcysteín má ochranný účinok pri rádio-

kontrastnom vyšetrení obličiek. Takto môžeme predísť rozvoju akútneho 

renálneho zlyhania. 

V poslednom období sa čoraz častejšie používa pri liečbe psychiatrických 

a neurologických ochorení, ako je liečba autizmu, Alzheimerovej choro-

by, depresívnych porúch, schizofrénie, obsesívno-kompulzívnych porúch 

či drogovej závislosti. Mechanizmus pôsobenia pri týchto patologických 

stavoch nie je doposiaľ dostatočne objasnený. Priaznivé účinky N-acetyl-

cysteínu ako podpornej liečby boli zaznamenané aj pri eradikácii Helico-

bacterra pylori u pacientov s peptickou vredovou chorobou žalúdka, kde 

za využíva jeho schopnosť poškodiť bakteriálny biofilm, ktorým sa chránia 

mikroorganizmy pred pôsobením antibakteriálnej liečby. 

N-acetylcysteín je bezpečné, dobre tolerované liečivo so silným antioxidač-

ným účinkom a definovaným mechanizmom pôsobenia. Vzhľadom na jeho  

vysoký bezpečnostný profil nachádza uplatnenie ako mukolytikum a an-

tidotum. Vzhľadom na jeho klinickú účinnosť počet indikácií neustále na-

rastá.  
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Pacientka: A. L., 51 rokov. 
RA: Obaja synovia polyvalentní alergici, otec liečený dlhodobo 
na arteriálnu hypertenziu, recidivujúce respiračné infekty.
OA: Od detstva sledovaná pre asthmu bronchiale, stredne ťažká 
perzistujúca. Recidivujúce infekty herpes simplex, liečená ambu-
lantne u imunoalergológa.
Dva mesiace trvajúce progredujúce dyspnoe, intermitentý, po-
stupne sa zhoršujúci dráždivý kašeľ. Dyspnoe postupne sprevá-
dzajúce aj bežné denné činnosti ako chôdza do schodov, ná-
kupy, pískanie na hrudníku. 
Objektívny nález: kľudové dyspnoe, hydratovaná, orientovaná, 
poloha aktívna, habitus normostenický. Hlava b. p. n., hrudník 
bez deformít, dýchanie vezik. bilat. bazálne, krepitácie, broncho-
tické fenomény, predĺžené expírium, Cor. AS pravidelná f 90/min, 
Abdomen voľné, priehmatné bez pal. rezistencie, DK b. p. n..

RTG hrudníka: výraznejšia bronchovaskulárna kresba laterálne  
s drobnými pruhovitými tieňmi, tieň srdca fyz. konfigurácie.
HRCT: Záver: známky plastových pľúc s početnými trakčnými 
bronchiektáziami. 
Spirometria: známky obštrukčnej ventilačnej poruchy stredne 
ťažkého stupňa s redukciou VC.
Terapia: 400 mg N-acetylcysteínu denne v dvoch dávkach (Sol-
mucol 200 mg) + chronická liečba základného ochorenia.
Pri tejto liečbe došlo k postupnému zlepšeniu funkčných para-
metrov, kde po mesačnej liečbe hodnoty vykazovali obštrukčnú 
ventilačnú poruchu ľahkého stupňa s ľahkou poruchou preno-
su plynov. Subjektívne došlo k podstatnému zlepšeniu kvality 
života v zmysle zmiernenia dýchavice, uľahčenie expektorácie, 
tolerancie fyzickej námahy. 

Pacient: F. H., 55 rokov.
RA: otec liečený Ca žalúdka s následnou onkoterapiou, starý 
otec diabetes mellitus.
OA: pacient od 32. rokov liečený pre chronickú obštrukčnu bron-
chopulmonálnu chorobu. Liečený inhalačnou terapiou vrátane 
ICS, LABA, LAMA, priebeh opakovane komplikovaný infekčnými 
exacerbaciami, kde je nutné pridať aj mukolytickú liečbu. Toho 
času asi tri týždne zhoršenie stavu, expektorácia zeleného puru-
lentného sputa, progresia kašľa spojeného s dýchavicou. Posled-
ný týždeň pridruženie nočných symptómov, čo značne zhoršuje 
kvalitu spánku, celková únava.
Objektivny nález: Exacerbácia spojená s kľudovým dyspnoe bez 

cyanózy hydratovaný aniketrus orientovaný, hlava b. p. n., hrud-
ník bez deformít, dýchanie vesikulárne početné rachoty a vrzo-
ty bilat, predlžené expium. Cor AS pravidelná f 70/min. A voľné  
priehmatné bez pal rezistencie DK b. p. n.
Spirometria: Obštrukčná ventilačná porucha stredne ťažkého stupňa.
Sutum kultivačne: Staphylococcus aureus.
Terapia: N-acetylcysteín v dávke 400 mg + chronická inhalačná 
liečba.
Pri CHOCHP v čase exacerbácie a pri náleze sekundárnych bron-
chiektázií je vhodnou liečbou s výborným klinickým efektom, 
mukolytická liečba. Mukolytickou liečebou je možné predchádzať 
exacerbáciam, podstatne skracovať dlžku a priebeh exacerbácie. 

Pacient: N. L., 64 rokov.
RA: Otec liečený pre Ca bronchogennes, matka diabetes melli-
tus, dcéra sledovaná pri základnej dg pollinosis.
OA: pacient asi dva dni udával bolesti celého tela, postupne sa 
zhoršujúce sa dyspnoe, kašeľ suchý dráždivý vystupňovaný až 
do záchvatovitého. Postupné zhoršovanie nočných symptómov 
vyusťujúcich do nutnosti ortopnoickej polohy a nočnej nespa-
vosti. Pre kašeľ bolesti až pálenie na hrudniku spojené s bolesťou 
bránice. Febrility.
Objektívny nález: kľudové eupnoe bez cyanózy hydratovaný anik-
terus orientovaný, poloha aktívna, hlava b. p. n. inervácia hl. nn orien-
tačne v norme, hrudník bez deformít, dýchanie vesik. bilat. minimál-
ne, bronchitické fenomény, predĺžené expium. Cor. AS pravidelná,  
f 80/min. A voľné priehmatné bez pal. rezistencie DK b. p. n.

RTG hrudníka PA: pľúcny parenchým bez ložiskových zmien, 
bránice ostré uhly voľné.
Spirometria: úvodná pre výraznú dráždivosť nerealizovatelná. 
Kontrolná spirometria bez prejavov ventilačnej poruchy, pľúcne 
objemy v norme.
Terapia: 400 mg N-acetylcysteinu denne (Solmucol 200mg) + 
ATB + antipyretiká
Akútna bronchitída a tracheobronchitída patrí k najčastejším 
indikáciam k mukolytickej liečbe predpisovanej praktickými 
lekármi, ev. pneumológmi. Po niekoľko dennej liečbe došlo  
k primernej expktorácií, a tým k podstatnému zlepšeniu klinické-
ho stavu pacienta vrátane ústupu dýchavice, páleniu na hrudní-
ku, pocitu tlaku na hrudníku.                                                     

Kazuistika: Trakčné bronchiektázie pri IPF 

Kazuistika: CHOCHP GOLD B 

Kazuistika: Akútna bronchitída 

MUDr. Andrej Somoš,  Klinika pneumológie a ftizeológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ

MUDr. Andrej Somoš, Klinika pneumológie a ftizeológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ

MUDr. Andrej Somoš, Klinika pneumológie a ftizeológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ



Pacientka: Ľ. S., 43 rokov. 
RA: matka liečená pre art. hypertenziu a hypotyreózu, syn lieče-
ný pre pollinózu.
OA: pacientka od detstva liečená pre recidivujúce infekty respi-
račného traktu. Opakovane liečená sanatórne a následne dis-
penzarizovaná u imunoalergiológa, kde bola indikovaná imuno-
modulačná liečba, vrátane autovakcín. Vzhľadom na klinický stav 
pacientky realizovaný pilokarpinový test, ktorý vykazoval pozitív-
ne hodnoty. Cielené genetické vyšetrenie za účelom potvrdenia 
cystickej fibrózy však boli opakovane negatívne. Diferenciálna 
diagnostika však pokračovala ďalšimi kultivačnými vyšetreniami, 
kde bol potvrdený Pseudomonas aeuruginosa. Na základe zis-
tených skutočností u pacientky indikovaná cielená antibiotická 
liečba rezervnými účinnými antibiotikami a nezastupiteľná mu-
kolytická liečba odborne vedená fyzioterapeutom.

Objektívne vyšetrenie: pacientka orientovaná, kľudové eupnoe 
bez cyanózy, hydratovaná aniketrus. hlava b. p. n, hrudník bez 
deformít, dýchanie vesik. početné vrzoty a rachoty, predĺžené 
expium. Cor AS pravdelná f 80/min. A voľné priehmatné bez pal-
pačnej citlivosti. DK b. p. n.
HRCT vyšetrenie: dokázané známky fibrotickej prestavby a bron-
chiektázie.
Spirometria: Obštrukčná ventilačná porucha ľahkého stupňa.
Liečba: N-acetylcystein 400 mg /die.
Mukolytická liečeba u pacientov s cystickou fibrózou je jednou 
z bazálnych terapeutických modalít, ktorých cieľom je zlepšiť 
funkčné parametre pľúc, zmierniť progresiu základného ocho-
renia a v konečnom dôsledku predĺžiť prežívanie pacientov. 
Je dennodennou súčasťou starostlivosti a liečby pacientky  
s cystickou fibrózou. 

Pacientka: E. K., 38 rokov.
RA: bezvýznamná 
OA: pacientka v minulosti opakovane liečená pre respiračné 
infekty. Týždeň pociťuje celkovú slabosť nechutenstvo, progre-
dujúci kašeľ s intermitentnou expektoráciou, bolesti kĺbov. Po-
sledné dva dni febrility do 38,5 oC triašky, intolerancia fyzickej ná-
mahy, ponámahová dýchavica, bolesti na ľavej strane hrudníka. 
Expektorácia mukopurulentného sputa. Pacientka v minulosti 
hyposenzibilizovaná pri pollinóze trávovou vakcínou.
Objektívne vyšetrenie: Kľudové eupnoe bez cyanózy hydrato-
vaná anikterus, hlava b. p. n., hrudník bez deformít, dýchanie 

vesikulérne, vľavo bazálne početné rachoty a vrzoty, Cor AS pravi-
delná f 90/min. A voľné priehmatné bez pat. rezistencie. DK b. p. n.
RTG hrudníka PA: dok. nehomogénne zatienenie v oblasti ľavé-
ho dolného a stredného pľúcneho poľa. 
CT vyšetrenie pľúc: vykazuje zápalový infiltrát v oblasti linguly.
Terapia: N-acetylcysteín v dávke 600 mg /die + antibiotiká, an-
tipyretiká.
U pacientky indikovaná vzhľadom na eleváciu zápalových mar-
kerov a celkový klinický stav dvojkombinácia antibiotík spolu  
s mukolytickou liečbou v celkovej dĺžke 14 dní. Pri tejto liečbe 
došlo k podstatnej regresii nálezu.              
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Kazuistika: Cystickej fibróze podobné ochorenia  

Kazuistika: Bronchopneumónia  
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Pacientka: A. V.,  28 rokov.
RA:  
OA: Asi mesiac trvajúca nádcha, upchávanie nosa, bolesti hla-
vy v čelovej oblasti, liečená len nosovým aerosolom a Soluxom. 
Posledné dni zvýraznenie bolesti hlavy, opuch nad pravým oč-
nicovým oblúkom v oblasti pravej čelovej dutiny, tlak za pravým 
okom, zvýšenie teplôt okolo 38 – 39 °C.
Objektívny nález:  opuchnuté sliznice v nose, výrazne prekrve-
né, v strednom nosovom priechode vpravo prúžok hustého hni-
savého sekrétu, opuch v oblasti pravej čelovej dutiny, prekrvené 
spojivky na pravom oku.
Terapia ochorenia (opis prípadu): operačná liečba, otvorenie a 
vyčistenie pravej čelovej dutiny, liečba širokospektrálnymi ATB, 
mukolytikami (Solmucol). 

Kontroly/vyšetrenia: CT vyšetrenie mozgu a PND, laboratórne 
vyšetrenia, pri kontrolných vyšetreniach výrazné zlepšovanie 
zdravotného stavu, ústup sekrécie z nosa, ústup opuchu v obl. 
pravej čelovej dutiny a zvýšených teplôt.
Záver: Jednalo sa o komplikáciu zápalu pravej čelovej dutiny, 
kde bol upchatý prirodzený vývod a kde došlo k tlaku na okolité 
štruktúry pre neodtekanie sekrétu z dutiny, a preto musela na-
sledovať operačná liečba.
Vlastné postrehy: Pacientka ochorela v zahraničí, kde sa nedo-
stala za celý mesiac k žiadnemu špecialistovi, preto volila návrat 
na Slovensko, keď už jej zdravie aj život boli ohrozené možnými 
vnútrolebečnými komplikáciami.

Kazuistika: Sinusitis frontalis

MUDr. Andrej Somoš, Klinika pneumológie a ftizeológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ

MUDr. Andrej Somoš, Klinika pneumológie a ftizeológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ 

MUDr. Zuzana Balcová, Pracovisko: ORL a foniatrická ambulancia
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Pacientka: A. J., 40 rokov.
RA: ak je irelevantná.
OA:  Ochorenie sa začalo škriabaním v hrdle, suchým dráždivým 
kašľom s dušnosťou, nasledovalo tri týždne trvajúce zachrípnu-
tie, až strata hlasu, zahlienenie, vlhký kašeľ, sťažené vykašliavanie 
hustých hlienov. 
Objektívny nález: Pri laryngoskopickom vyšetrení boli hlasivky 
výrazne červené, s náletmi hustého hlienovo hnisového sekré-
tu až zaschnutými príškvarmi, ktoré im pri fonácii neumožnili sa  
k sebe celkom pritiahnuť, čo spôsobilo výraznú dysfóniu.
Terapia ochorenia (opis prípadu): Spočiatku bola liečba len in-
haláciami minerálkou a antitusikami, po ORL vyšetrení s nálezom  

hustého hlienohnisavého sekrétu na hlasivkách a okolitých 
štruktúrach hrtana nasledovala cielená ATB liečba a mukolytická 
liečba Solmucolom. Pri tejto liečbe sa hlasivky aj dolné dýchacie 
cesty odhlienili, hlas bol opäť zvučný a kašeľ ustúpil.
Kontroly/vyšetrenia: ORL vyšetrenie vrátane mikrolaryngosko-
pie, baktetriologické vyšetrenie /Haemophillus influenzae/.
Záver: Po nasadení ATB a mukolytickej liečby sa ochorenie rých-
lo doliečovalo, hlas sa stal zvučným a kašeľ ustúpil.
Vlastné postrehy: Výraznú úlohu pri liečbe zapálených hlasiviek 
a návratu čistého hlasu zohral Solmucol, ktorý pomohol rozpus-
tiť husté hlieny na hlasivkách.

Pacientka: M. K., 40 rokov.
OA: Pacientka mala alergické obtiaže v peľovomm období. Začia-
tok asi na strednej škole. K alergológovi na vyšetrenie sa dostala 
až ako 30-ročná. Vtedy okrem nádchy, konjunktivitídy, začal kašeľ 
aj v noci. Bola diagnostikovaná polyvalentná inhalačná alergia. 
Vzhľadom k dominancii obtiaží na jar, v liečbe aj AIT, injekčne  
v predsezóne.  Pre pozitívny bronchokonstrikčný test bola v 2010 
spočiatku nasadená liečba inhalačnými kortikoidmi. Vzhľadom 
na časté exacerbácie s podávaním systémových kortikoidov,  
v liečbe pridávaná fixná kombinácia LABACS, antileukotríny, 
imunomodulácia ako prevencia infektov. Napriek vyťažujúcej 
liečbe opakované 2 – 3  exacerbácie astmy za rok. Zvažovaná 
liečba omalizumabom, od 2016 roku podávaná. 
Objektívny nález: V exacerbácii bolo dýchanie spastické, s pre-
dĺženým expíriom. Obmedzené dýchanie nosom pre čiastoč-
nú obturáciu. V čase remisie je dýchanie vezikulárne, čisté, nos  
s dobrou priechodnosťou.
Terapia ochorenia: Od r. 2008, kedy bola dispenzarizovaná na 

alergologickej aj pneumologickej ambulancii, museli byť indi-
kované rôzne mukolytiká. Ambroxol, Erdocystein, fytoterapia.  
Od roku 2016 je trvalo v liečbe N-acetylcysteín. Pridaním anti-
-IgE liečby a tiež komplexnej imunoterapie (od 2017 SLIT liečba 
roztočovej alergie).
Kontroly/vyšetrenia: Od 2010 v podstate dodržuje 3- až 6-me-
sačné kontrolné intervaly na pneumologickej ambulancii a pol-
ročné kontroly na alergologickej ambulancii (tu hlavne pre AIT 
–„desenzibilizáciu“).
Záver: Ťažká forma Astma bronchialae kontrolovaná LABACS, 
antileukotriénom, omalizumabom. Rhinitis allergica. Inhalačná 
alergia – roztoče, brezovité, lipnicovité. Liečená AIT (Pollinex+A-
carizax).
Vlastné postrehy: Napriek relatívne rýchlej alergologickej i pneu-
mologickej diagnostike a včasnej inhalačnej kortikoidnej liečbe 
došlo k rýchlej progresii astmy bronchialae do ťažkej formy. 
Komplexná liečba riadiaca sa  odporučením GINA je pre pacient-
ku profitabilná.

MUDr. Katarína Virčíková, Pneumo-Med, s. r. o.

Kazuistika: Laryngitis acuta

Kazuistika: Ťažká astma bronchialae

MUDr. Zuzana Balcová, Pracovisko: ORL a foniatrická ambulancia



Pacientka: J. K., 40 rokov.
RA: Otec zomrel na Ca pulmonum 47-ročný, celoživotný fajčiar, 
matka trpela CHOCHP, posledných 5 rokov na DDOT, celoživotná 
fajčiarka, zomrela na zápal pľúc 81-ročná.
OA: Pacientka nikdy nefajčila. Až do r. 2016 bola v podstate bez 
zdravotných ťažkostí, celoročne športovala, pri výške 164 cm 
mala celoživotne v podstate rovnakú hmotnosť 52 kilogramov. 
Pracuje ako rehabilitačná sestra. Vo februári 2016 ochorela. Lie-
čená ako bronchitída 14 dní. Užívala antibiotiká. Bola na PN. 
Došlo k zlepšeniu. V máji začala pokašliavať. Kontrola krvného 
obrazu aj zápalových parametrov bola bez patol. odchýlok. Spi-
rometria ukázala ľahkú ventilačnú poruchu. Keďže po ďalšej kúre 
ATB sa stav nelepšil, realizovaná RTG snímka s nálezom pomer-
ne dobre ohraničeného zatienenia v pravom dolnom pľúcnom 
poli. Pacientka bola odoslaná na vyššie pracovisko, tu sa podarilo 
realizovať VATS, histologizáciu so záverom adenokarcinóm pra-
vých pľúc s následnou parciálnou lobektómiou. Následne v lieč-
be, podľa genetiky indikovaný inhibítor tyrozínkinázy. Pacientka 
je sledovaná v onkologickej ambulancii a na pneumologickej 
ambulancii. 
Objektívny nález: dobre komponovaná, normostenická, dýcha-

nie je vezikulárne, čisté, ojedinelé miznúce vlhké fenomény. 
Terapia ochorenia (popis prípadu): Pacientka na pneumologic-
kej ambulancii v dispenzarizácii od júna 2016. V subjektívnom 
hodnotení sa opakovane ponosuje na množstvo hlienov, ktoré 
musí úsilne vykašliavať. Vzhľadom k ľahkej ventilačnej poruche 
indikovaná liečba SAMA a pridané dlhodobo mukolytiká. V lieč-
be ambroxol, Hederae helicis folii extractum spissum (hustý ex-
trakt z brečtanových listov), posledných 12 mesiacov N-acetyl-
cysteín v úvodnej dávke 600 mg denne. Vzhľadom k rapídnemu 
zlepšeniu je pacientka nastavená na dávku 3x100 mg , t. č. 3x1 
vrecúško.
Kontroly/vyšetrenia: Kontroly jún 2016 – november 2018 každé 
3 mesiace. Bez progresie ochorenia v onkomarkeroch. Realizo-
vaná PET CT – bez známok metastazovania. Zlepšené vykašlia-
vanie.
Záver: adenokarcinóm pravých pľúc 2016, parciálna pravostran-
ná lobektómia 2016, liečba inhibítorom tyrozínkinázy.
Vlastné postrehy: Kvalita dýchania je komplexný parameter.
Napriek zdarenej diagnostike dobrej terapeutickej odpovede pri 
základnom malígnom ochorení zohráva prieduškový klírens kľú-
čovú rolu pri aktuálnom dychovom komforte. 

Pacientka: F. K., 63 rokov.
RA: sestra aj syn sa liečia na asthma bronchiale.
OA: Pacientka je nefajčiarka, od detstva bola liečená pre recidi-
vujúce infekty DDC, HDC a pneumonie, v 2001 hospitalizovaná  
v Kvetnici, kde boli zistené bronchiektázie, stredne ťažká reduk-
cia VC a ťažká obštrukčná VP, určená Dg CHOCHP a nastavená 
na dlhodobú inhalačnú bronchodilatačnú liečbu s pravidelnou 
inhaláciou minerálnej vody (kompresorovým inhalátorom).
Objektívny nález: eupnoe, bez cyanózy, kontakt dobrý, poloha 
aktívna, habitus normostenický, pulmo dýchanie vesikulárne, bilat. 
diff. hrubé rachoty, vrzoty a praskoty v oboch dýchacích fázach.
Terapia ochorenia (opis prípadu): Pacientka u nás disp. od 
2012, kedy bola prvýkrát vyšetrená pre závažný respiračný in-
fekt napriek opakovanej ambulantnej ATB aj po hospitalizácii 
na internom oddelení u nás v PaF ambulancii pri inflamova-
ných bronchiektáziách s kultivačným nálezom multirezistent-
nej pseudomonády zo spúta s CRP 111,5 v KO okrem leuko-
cytov 12,3 aj eozinofília 0,5, v arter. ABR hypoxémia s PO

2
 8,2, 

pCO
2
 5,17 s O

2
 sat 92,2 % na RTG hrudníka bez kondenzácie 

pľúcneho parenchymu. Určená cielená ATB liečba kolistin in-
halačne, Solmucol granulát 200 mg 3x denne, upravená dlho-
dobá Th (ICS+LABA, LAMA).

Kontroly/vyšetrenia: Pacientka následne kontrolovaná v týžd. 
intervaloch a cca po mesačnej liečbe normalizácia KO s pokle-
som zápalových parametrov s negatívným mikrobiologickým 
nálezom hlienov, pretrváva dlhodobý auskultačný nález na 
hrudníku pri subjektívnom zlepšení stavu. Pre výrazne uľahčenú 
expektoráciu svetlých hlienov ponechaná liečba Solmucolom 
dlhodobo, pacientka užíva 1 – 2x denne p.p. aj pravidelne, s pre-
chodným vynechaním pri redukcii hlienotvorby. Spirometria po 
stabilizácii stavu: FEV

1
 43 %, FVC 52 %, FEV

1
/FVC 70, IVC 60 %, 

FEV
1
/IVC 58, PEF 56 %, MEF25 32 % CAT v 2012 pri prvom vyš.: 4 

body, po 4 týždňoch 12 b 
Záver: Bronchiektázie bilat. s recid. inflamáciou CHOCHP s as-
tmoidným fenotypom 3D.
Vlastné postrehy: Pacientka pri horeuvedených dg. od 2012 
užíva dlhodobú kombinovanú inhalačnú liečbu (Spiriva res-
pimat 2,0,0, Seretide 50/500 ug 1,0,1) + Solmucol pravidelne, 
stále je preliečená ATB 1 – 2x ročne pre respiračné infekty, 
avšak stav doteraz nevyžadoval hospitalizáciu a infekty sú 
bežne zvládnuté VLD.

MUDr. Tünde Agócsová, PaF ambulancia, Rimavská Sobota
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Kazuistika: Pravostranná lobektómia pľúc  
pre adenokarcinóm

Kazuistika: Bronchiektázie s recidivujúcou inflamáciou 
CHOCHP s astmoidným fenotypom 3D
   

MUDr. Katarína Virčíková, Pneumo-Med, s. r. o.
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Pacient: V. B., 60 rokov.
RA: Matka sa liečila na astmu. Starý otec na TBC.
OA: V detstve časté zápaly horných a dolných dýchacích ciest, 
1-krát pneumónia ako 10-ročný. Od svojich 25 rokov fajčiar,  
15 – 20 cig. denne. Pracoval 3 roky v bani, neskôr ako stavebný 
robotník, častý pobyt v prašnom, chladnom a vlhkom prostre-
dí. Od svojich 40-tich rokov pravidelne sledovaný a liečený na 
pľúcnej ambulancii ako CHOCHP, iniciálne f. št. I.-II. GOLD, s čas-
tým exacerbáciami, častou ATB liečbou, výraznými symptómami  
v zmysle produktívneho kašľa s hlienohnisavou sekréciou, pre-
važne v ranných hodinách, vtedy aj zhoršenie dušnosti. Ako 
55-ročný prestal fajčiť, posl. 10 rokov liečený aj na arteriálnu hy-
pertenziu, pred 2 rokmi prekonal netransmurálny infarkt myokar-
du, koronarograficky potvrdené 2-cievne koronárne postihnutie, 
aplikácia koronárneho stentu v minulom roku. T. č. spirometricky 
prítomná obštrukčná ventilačná porucha stredne ťažká, FVC-  
78 %, FEV

1
 – 55 %, FEV

1
/FVC-0,70.

Objektívny nález: pri vedomí, orientovaný v čase a priestore, 
poloha aktívna, habitus normostenický, výživa primeraná, kľud. 
eupnoe, bez cyanózy, nechty rúk v tvare hodinového sklíčka. 
Hlava – mezocefalická, oči – zrenice izokorické, bulby v strednom 
postavení, Oro – kľudný, jazyk mierne bielopovlečený, chrup 
– sanovaný, tonzily mierne hypertrofické, známky chronickej 
tonzilitídy, aktuálne bez zjavných hnisavých povlakov a čapov.  
Krk – štítna žľaza nezväčšená, LU nehmatné, náplň jugul. žíl pri-
meraná. Hrudník – poklop plný, jasný. Pulmo – dýchanie vezi-

kulárne, bazálne bilaterálne inspiračné neprízvučné vrzgoty, 
menia sa pri kašli, vs. stagnáciu hlienu v dolných dých. cestách, 
Cor AS pravidel. fr. 80/min., ozvy ohraničené, bez šelestov, TK 
130/90 mmHg, Abdomen – voľné, priehmatné, nebolestivé, bez 
hmatnej rezistencie, hepar, lien – nezväčšený, inguiny voľné, DK 
– bilaterálne bez edémov, varixy neprítomné, pulz na ADP a ATP 
bilater. hmatný, Hoomansov príznak bilater. negatívny.
Terapia ochorenia (opis prípadu): U pacienta dlhodobo apli-
kovaná inhalačná liečba CHOCHP v zmysle fixnej kombinácie  
LAMA+LABA- Ultibro breezhaler, Atrovent aer. 2 vdychy podľa 
potreby pri dušnosti, občasne pri exacerbáciách – ATB liečba 
a KS – parenterálna aplikácia Hydrocortison 100 mg 1x denne 
i.v. + teofylíny (Syntophyllin) 1 amp. 1x denne i.v. Posledné 2 
mesiace udáva zhoršenie dušnosti, vlhkého kašľa, hlien hus-
tejší, ťažko odkašliava, afebrilný, kašeľ najmä zrána, objektívne 
spirometricky zhoršenie FEV

1
 o cca 8 %, t. j. 250 ml, rtg hrud-

níka bez zjavného infiltrátu, CRP – 6 mg/l, oproti predchádza-
júcim hodnotám bez zjavného vzostupu, bez leukocytózy  
v krvnom obraze. Spútum kultivačne opakovane bez prítom-
nosti patol. bakteriálneho agens. Pri vyššie uvedenej liečbe aj 
napriek parenterálnej aplikácii bronchodilatancií nedochádza 
k zjavnému zlepšeniu subj. ťažkostí – pretrváva kašeľ, zahlie-
nenie, spirometricky zlepšenie FEV

1
 len o 1 %. EKG a kardiálny 

nález negat.
Kontroly/vyšetrenia: U pacienta dopĺňame v liečbe vzhľadom 
na charakter kašľa a viskozitu spúta Solmucol granulát 200 mg  

MUDr. Martin Feník, Ambul. TaPCH, Nemocnica A. Leňa, a. s., Humenné

Kazuistika: CHOCHP  
– prídavná liečba acetylcysteínom

Pacientka: B. T., 68 rokov.
RA: matka sa liečila na TBC pleuritídu.
OA: Pacientka s ťažkou obezitou, so 40-ročnou fajčiarskou anam-
nézou 10 – 20 denne, prvýkrát vyšetrená na PaF ambulancii  
v 2013 počas respiračného infektu, kedy po ATB liečbe a po sta-
bilizácii stavu bola diagnostikovaná CHOCHP B a bola odporu-
čená LABA dlhodobo. Pacientka na kontroly nechodila a liečbu 
neužívala. Nasledovné vyšetrenie v mesiaci júl 2018 so závažnou 
progresiou stavu: respiračný infekt s výrazne sťaženou expek-
toráciou napriek ambul. ATB TH, hypoxemicko-hyperkapnická 
respiračná insuf., stredne ťažká obstrukcia DC a stredne ťažká 
redukcia VC.
Objektívny nález: Pulmo dýchanie spastické bilat. diff. s expir. 
pískotom, vzadu bilat. do polovice hrudníka chropy v inspíriu. 
Na RTG hrudníka bilat. intersticiálny pľúcny proces, dilat. srdce, 
CRP 10,2 a KO bez leukocytózy, serológia negat. arter ABR pO

2
 

7,0, pCO
2
 7,21. O

2
sat 84,2 %.

Terapia ochorenia (opis prípadu): stav hodnotený ako CHOCHP 
2D a ICHS/CPCH s prejavmi maloobehovej nedostatočnosti, 

pre negat. zápal. parametre ATB neindikované, liečba – duálna 
bronchodilat + SAMA, Euphyllin, Solmucol, duretiká, O

2
 liečba /

pacientka si kúpila kyslíkový koncentrátor/.
Kontroly/vyšetrenia: po 3-týžd. liečbe pac. so zlepšením stavu, 
s regresiou dýchavice, odkašle si ľahko – má iba svetlé hlieny, 
bez pískotov na hrudníku, na RTG s temer kompletnou remisiou 
intersticiál. zmien, spirometricky pretrváva stredne ťažká OVP, ale 
so zlepšením kyslík. saturácie pO

2
 8,0, pCO

2
 5,71, O

2
sat 90 %.

Po polročnej kontrole pacientka nefajčí, užíva pravidelne Spiol-
to respimat, Atrovent, Solmucol 1x denne, na DDOT 15 hod/d  
s prietokom 3 litre/min.
Záver: CHOCHP 2D ICHS a CPCH s obehovou nedostatočnosťou 
Vlastné postrehy: Prípad nedisciplinovanej pacientky, ktorá 
bola 5 rokov bez odporučenej Th CHOCHP. Pri závažnej prog-
resii stavu bola ambulantne liečená ATB na kašeľ a podozrenie 
na baciliárny respiračný infekt, ktorá sa na PaF ambul nepotvrdil. 
Po nasadení komplexnej Th (bronchodilatanciá, mukolytiká – ex-
pektor a diuretiká) s výrazným zlepšením. Pre priaznivý efekt Th 
je pacientka už s následnou dobrou adherenciou k liečbe.

Kazuistika: CHOCHP s 2D fenotypom
MUDr. Tünde Agócsová, PaF ambulancia, Rimavská Sobota
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v dávke 2x1. Postupne u pacienta dochádza k zlepšeniu expek-
torácie hlienu, ktorý je podstatne redší, postupnej redukcii jeho 
množstva a taktiež k zlepšeniu dušnosti a subjektívneho stavu 
tolerancie námahy, pocit ľahšieho inspíria, čo následne je 
dokumentované aj na kontrolnom spirometrickom vyšetrení,  
dochádza k zlepšeniu FEV1 o 180 ml – t. j. 6 %. U pacienta po-
nechávame liečbu v dĺžke 3 týž., potom podľa stavu zahlienenia. 
V priebehu sledovania následných 9 mes. bez zhoršenie stavu 
kašľa a dušnosti, bez známok exacerbácie CHOCHP a podobne 
aj stabilizácia spirometrického nálezu.

Záver: Zhoršenie spirometrických funkcií a s tým súvisiacej duš-
nosti a produktívneho kašľa u pacientov s CHOCHP nemusí byť  
vždy spojené s akútnym bakteriálnym infektom. Zlepšenie uve-
dených symptómov, ako aj zlepšenie ventilácie a kvality života 
môžeme dosiahnuť popri klasickej chronickej liečbe CHOCHP aj 
pridaným mukolytík (acetylcysteín) s následným veľmi dobrým 
efektom v klinickom stave pacienta ako aj v objektívnych spiro-
metrických ukazovateľoch.

Pacientka: S. R., 48 rokov.
RA: Bezvýznamná v zmysle respiračných ochorení.
OA: Bezvýznamná, v detstve pomerne zdravá, nefajčiarka, pracu-
je v kancelárii – ekonómka. Iné ochorenia – pred 3 rokmi eradi-
kačná liečba ATB pre GFS zistený Helicobacter pylori.
Objektívny nález: pri vedomí, orientovaná, v čase a priestore, 
poloha aktívna, habitus normostenický, výživa primeraná, kľud. 
eupnoe, bez cyanózy, hlava – mezocefalická, oči – zrenice izoko-
rické, bulby v strednom postavení, Oro – kľudný, nepovlečený, 
chrup – sanovaný, tonzily nezväčšené, bez zjavných hnis. po-
vlakov a čapov. Krk – št. žľaza nezväčšená, LU nehmatné, náplň 
jugulárnych žíl primeraná.
Hrudník – poklop plný, jasný. Pulmo –dýchanie vezikulárne, t. č. 
bez vedľajších dych. fenoménov, Cor – AS pravidel., fr. 68/min, 
ozvy ohraničené, bez šelestov, TK –120/80 mmHg, Abdomen – 
voľné, priehmatné, nebolestivé, bez hmatnej rezistencie, hepar, 
lien – nezväčšený, inguiny voľné, DK – bilater. bez edémov, va-
rixy neprítomné, pulz na ADP a ATP bilater. hmatný, Hoomans 
bilater. negat.
Terapia ochorenia (opis prípadu): 48-ročná pacientka, nefajčiar-
ka, s negatívnym predchorobím, pred 3 mesiacmi preliečená 
praktickým lekárom pre infekt dých. ciest ATB – Azitromycín- 6 
dní, kontrolné hodnoty CRP v norme, kašeľ mierne ustal, ale 
posledný mesiac opäť zhoršenie kašľa – produktívne spútum, 
číre, bez prímesi hnisu alebo krvi. Afebrilná. RTG hrudníka s ne-
gatívnym nálezom. Výter hrdlo + nos s normálnym nálezom, KO 
+dif. v norme, serológia na atypické infekty (Mykoplazma pn. + 
Chlamydia pn.) negat. spirometrické vyšetrenie s normálnymi 
ventilačnými hodnotami. V liečbe pridaný Ipratropium aer. inhal. 
(Atrovent) 3x 2 vdychy + antihistaminiká – loratadin/ 1 tbl. večer 
a mukolytiká – ambroxol 3x 5 ml.
Pri uvedenej liečbe dochádza len k parciálnemu ústupu kašľa, 
znížená dráždivosť, ale pretrváva zahlienenie, zatekanie hlie-
nov z nosohltana – tzv. postnasal drip sy. U pacientky zmena 
v mukolytickej liečbe – pridaný Solmucol v dávke 3x 200 mg, 
po 10 dňoch liečby dochádza k zjavnému zlepšeniu stavu – zní-

ženie produkcie hlienu, ľahšia expektorácia. Pre zhoršenie kašľa  
v nočných hodinách a v ľahu. Pacientka absolvovalala kontrolné 
gastrofibroskopické vyšetrenie po 3 rokoch, kde bola vylúčená 

recidíva infekcie Helicobacter pylori, prítomná ezofagitída I. st. a 
s nálezom GER. Gastroenterológom v liečbe pridané H

2
 blokáto-

ry – pantoprazol + prokinetiká Ganaton.
Pri uvedenej liečbe dochádza do 3 týždňov k úplnému vymiznu-
tiu kašľa a stabilizácii stavu. 
Záver: U tejto pacientky došlo zjavne k zlepšeniu kašľa a expek-
torácie pri podávaní Solmucolu oproti liečbe ambroxolom, aj 
keď nedošlo k úplnej úprave klinického stavu pre pridružené dg.  
a multifaktoriálnu etiológiu kašľa. 
Do skupiny častých príčin produktívneho kašľa patrí chronická 
bronchitída, CHOCHP, bronchiektázie, k menej častým príčinám 
chronického produktívného kašľa patrí cystická fibróza, tuberku-
lóza, bronchioloalveolárny karcinóm, tracheoezofageálna píšťa-
la, bronchopleurálna píštala, pľúcne mykózy, silikóza, pneumo-
koniózy či difúzne panbronchiolitídy. U detí prevažuje postnasal 
drip syndrom, gastroezofageálny syndróm a postinfekčný kašeľ, 
na rozdiel od dospelej populácie, kde sú častejšími príčinami 
chronická bronchitída a bronchiektázie. Pre diagnostiku chronic-
kého kašľa bez patologického rtg nálezu platí hlavne starostlivé 
odobratie anamnézy a doplnenie ďalších vyšetrení. Kašeľ býva 
často ekvivalentom asthma bronchiale, ale tiež je veľmi často 
jediným prejavom gastroezofageálneho refluxu (GER). Pre obe 
ochorenia je spoločné, že astma je sprevádzaná v 40 – 90 % 
refluxnou chorobou pažeráka. Liečba refluxnej choroby zried-
ka vedie k vyliečeniu asthma bronchiale, ale na druhej strane, 
vylúčenie astmy ochráni pacienta pred zbytočným podávaním 
antiastmatík. 

Kazuistika: Kašeľ v kombinácii s gastroezofageálnym  
refluxom (GER)
MUDr. Martin Feník, Ambul. TaPCH, Nemocnica A. Leňa, a. s., Humenné
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Pacient: R. J., 47 rokov.
RA – OA: Viac ako 2 týždne chorý, teplotu nemá, zahlienený, po-
bolieva a zalieha ucho vpravo.
Rodinná anamnéza: Osobná anamnéza: viac ako 2 týždne chorý, 
teplotu nemá, zahlienený, pobolieva a zalieha ucho vpravo.
Objektívny nález: videoendoskopia v LA: obojstranne v ostio-
meatálnej jednotke hustý hlien, dolné mušle s opuchom, v nosohl-
tane hlien, sliznica orofaryngu ružová, tonzily bez zápalu, otoskopic-
ky blanka bubienka vpravo šedá, presvitá retinovaný obsah, vľavo 
šedá, bez obsahu, tympanometricky vpravo B, vľavo A krivka.

Terapia ochorenia: odporúčané ATB, nosový kortikosteroid,  
preplach Aliamare a Solmucol.
Kontroly/vyšetrenia: Pri kontrole o týždeň sa už má lepšie, zvy-
škové hlieny a občasné zaliehanie v ušiach. Tympanometricky 
bilat. A krivka, ladičku Weber vníma v strede.
Záver: Otitis media secretorica, Rhinosinusitis acuta.
Vlastné postrehy: Pomerne rýchla regresia obsahu v stredouší. 
Pravdepodobne dobrá spolupráca kvôli pracovným povinnos-
tiam.

Kazuistika: Otitis media secretorica   
MUDr. Katarína Mlčáková, ORL amb Uniklinika Kardinála Korca

Pacient: K.  J., 50 rokov.
RA – OA: Pacient bol ošetrený na ORL pohotovosti pre akútnu 
otitídu vľavo, realizovaná paracentéza, podávané ATB – Aug-
mentin, adstringentné kvapky do nosa a Uniflox lokálne. Odpo-
rúčaná kontrola v spádovej ORL amb. Ucho mu tieklo asi 2 dni, 
potom znovu zalieha a vadí sekrét vo zvukovode.
Objektívny nález: Rinoskopicky deviácia septa doľava, oropha-
rynx bez zápalu, otoskopicky vpravo nález v norme, vľavo vo 
zvukovode obsah, poodsávaný, bl. bubienka prekrvená, nevy-
klenutá, paracentézny otvor uzavretý, zvukovod prekrvený.
Terapia ochorenia: Odporúčané pokračovať v ATB liečbe a lo-
kálne do ucha podávať Uniflox. Po dobratí ATB je pacient stále 
nespokojný, ucho mu zalieha. Otoskopicky nález bez zlepšenia, 
ladičku Weber lateralizuje do chorého ucha. Odporúčané do 
ucha podávať Betadine a pokračovať v preplachoch nosa mor-
skou vodou.

Kontroly/vyšetrenia: Pri kontrole o týždeň stále zalieha v uchu, 
vo zvukovode už len trochu sekrétu, odobratý na K+C, už bez 
zápalu, bl. bubienka bledá. Ladičku W lateralizuje doľava, tym-
panometricky vpravo A krivka, vľavo As, vľavo stapediálne re-
flexy nevýbavné. Audiometricky potvrdená prevodová porucha 
sluchu. Odporúčané do liečby pridať aj Solmucol a pokračovať  
v preplachoch nosa morskou vodou. O týždeň už pacient spo-
kojnejší, zaliehanie sa postupne zlepšuje. Výter z ucha negat.
Záver: Otitis media et externa l.sin.
Vlastné postrehy: Dospelí horšie tolerujú poruchu sluchu ako 
deti, sú netrpezliví, opakovane vyhľadávajú lekárske ošetrenie.  
V prípade, že nevyšetrujem pacienta od začiatku ochorenia, ale 
až v štádiu liečby, sa mi ťažšie rozhoduje, či je hlavný problém  
v stredouší, alebo v sekundárne zapálenom zvukovode.

Kazuistika: Otitis media acuta  
MUDr. Katarína Mlčáková, ORL amb Uniklinika Kardinála Korca
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Solmucol®
N-acetylcysteín

Liečivo: Solmucol® gra: N-acetylcysteinum 100 mg / 200 mg / 600 mg v jednom 
vrecku, Solmucol® sir: N-acetylcysteinum 200 mg v 10 ml sirupu, Solmucol® loz: 
N-acetylcysteinum 100 mg v 1 pastilke tvrdej. Indikácie: Všetky druhy ochorení 
dýchacích ciest sprevádzaných zvýšenou tvorbou hustého a väzkého hlienu, kto-
rý sa nedostatočne vykašliava, ako: akútna a chronická bronchitída, bronchiálna 
astma, sinusitída, laryngitída, tracheitída a chrípka. Mukoviscidóza (ako doplnko-
vá liečba). Dávkovanie a spôsob podávania: Obvyklé dávkovanie: Solmucol® 
gra: Deti od 1 do 2 rokov: 3x denne 50 mg N-acetylcysteínu, t. j. 3x denne ½ vrec-
ka granulátu 100 mg. Deti od 2 do 12 rokov: 3x denne 100 mg N-acetylcyste-
ínu, t. j. 3x denne 1 vrecko granulátu 100 mg. Dospelí a  deti nad 12 rokov: 
600 mg N-acetylcysteínu denne. Táto denná dávka môže byť rozdelená na 3 dáv-
ky denne alebo ako 1 podanie (vhodné večer). t. j. 3x denne 1 vrecko granulátu 
200 mg, alebo 1x denne 1 vrecko granulátu 600 mg. Solmucol® sir: Deti do 2 ro-
kov 3x krát denne 2,5 ml sirupu. Deti od 2 do 6 rokov 3x krát denne 5 ml sirupu. 
Dospelí a deti od 6 rokov 3x krát denne 10 ml sirupu. Solmucol® loz: Deti od 2 do

12 rokov: 3x denne 1 pastilku tvrdú. Dospelí a deti nad 12 rokov: 600 mg N-ace-
tylcysteínu denne. Táto denná dávka môže byť rozdelená na 3 dávky denne ale-
bo ako 1 podanie (vhodné večer). t. j. 3x denne 2 pastilky tvrdé. Dlhodobá liečba 
chronickej bronchitídy: 400 mg N-acetylcysteínu denne rozdelené na 2 dávky. 
Liečba by mala byť obmedzená na maximálne 3-6 mesiacov. Mukoviscidóza: Deti 
do 2 rokov: 3x denne 50 mg N-acetylcysteínu, deti od 2 do 6 rokov: 3x denne 
100 mg N-acetylcysteínu, dospelí a deti nad 6 rokov: 600 mg N-acetylcysteínu 
denne. Táto dávka môže byť rozdelená na 3 dávky, alebo môže byť podaná ako 
jednorazová dávka (najlepšie večer). Kontraindikácie: Precitlivenosť na N-ace-
tylcysteín alebo inú pomocnú látku podľa zloženia. Aktívny peptický vred. Pri 
intolerancii fruktózy, napr. u pacientov s vrodeným defi citom fruktózo – 1,6 di-
fosfatázy, nie sú z dôvodu prítomnosti sorbitolu pastilky tvrdé odporúčané. Lie-
kové a iné interakcie: Pri súčasnom podávaní N-acetylcysteínu sa pri určitých 
indikáciách môže zvýšiť tkanivová koncentrácia amoxicilínu. Vzhľadom na voľnú 
SH skupinu môže N-acetylcysteín rôzne chemicky interferovať s  penicilínmi, 

tetracyklínmi, cefalosporínmi, aminoglykozidmi, makrolidmi a amfotericínom B, 
ak sú tieto podávané v tom istom roztoku. Pri súčasnom podaní lieku Solmucol® 
s perorálnymi formami hore uvedených antibiotík sa odporúča dodržať časový 
odstup v  rozsahu minimálne 2 hodín.  Je potrebné sa vyhýbať súčasnému po-
dávaniu centrálne pôsobiaceho antitusika. Nežiaduce účinky: Solmucol® sa 
všeobecne dobre znáša. Ojedinele sa môžu vyskytnúť žalúdočné ťažkosti, bolesť 
hlavy, závrat, žihľavka; zvýšená teplota a  hučanie v  ušiach, u  astmatikov bron-
chospasmus. Okrem prerušenia podávania sa zvláštne opatrenia nevyžadujú. 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii: IBSA Slovakia, s. r. o., Bratislava. Dátum posled-
nej revízie textu: február 2009, december 2017. Prosím, venujte pozornosť zme-
ne v SPC Solmucol 90, 180 v časti 4.2 v spôsobe podávania sirupu. Výdaj liekov: 
Výdaj lieku nie je viazaný na lekársky predpis. Informácie pre zdravotníckych 
pracovníkov: Pred predpísaním lieku sa oboznámte s  úplným znením súhrnu 
charakteristických vlastností. Dátum aktualizácie materiálu: december 2017.

Skrátený súhrn charakteristických vlastností:
Solmucol® 100 mg, Solmucol® 200 mg, Solmucol® 600 mg, Solmucol® 90, Solmucol® 180, Solmucol® pastilky 100 mg

Použitá literatúra:
1. SPC lieku Solmucol® (zdroj: www.sukl.sk)
2. Seagrave JC et al., Eff  ect of guaifenesin, Nacetylcysteine, and ambroxol on MUC5AC and mucociliary 

transport in primary diff  erentiated human trachealbronchial cells, Respiratory research 2012; 13: 98, 110.

3. MartinezLosa M., Cortijo J. et al.: Modulatory eff ects of NacetylLcysteine on human eosinophil apoptosis. Eur 
Respir J 2007; 30:436442.

* Prvá registrácia liekov Solmucol pastilky 100 mg, Solmucol 100 mg, 200 mg a 600 mg granulát rok 1992.

Rýchlo a účinne 
proti kašľu už 25rokov

*

Solmucol®

N-acetylcysteín

nástup účinku 
už po 1. dni 
používania1

bez nadmerného 
zahlienenia1

s najsilnejšími 
antioxidačnými 
vlastnosťami2

protizápalový
a imunomodulač-

ný účinok3 pre deti 
aj dospelých1


