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Úvod 

Název mé absolventské práce je Onemocnění respiračního systému se 

zaměřením na CHOPN.  Jedná se tedy o chronickou obstrukční plicní 

nemoc. 

Toto téma jsem si vybrala z toho důvodu, že výše popisované 

onemocnění se v populaci vyskytuje čím dál častěji a umírají na něj 

ročně na celém světě asi 3 miliony lidí. CHOPN je 4. nejčastější příčinou 

smrti mezi nemocemi v celosvětovém měřítku se stoupající tendencí a 

podle průzkumu WHO bude v roce 2020 toto onemocnění dokonce na 3. 

místě. 

V první části práce budu popisovat především anatomii a fyziologii 

dýchacích cest, poté jednotlivě rozeberu nejčastější onemocnění, která 

respirační systém postihují, ať už z důvodu genetického nebo například 

jako posttraumatický stav. Příkladem je pneumonie, cystická fibroza, 

bronchiektazie a další… V poslední, teoretické části, se zaměřím na již 

výše zmíněnou CHOPN. Popíšu vznik této nemoci, její diagnostiku, 

vyšetření a léčbu. 

V praktické části pak nastíním obraz pacienta s chronickou obstrukční 

plicní nemocí a popřípadě i s přidruženými onemocněními. Zahrnu zde 

jak péči akutní, tak i dlouhodobou, a to nejenom z pohledu personálu, 

ale také mnou vybraného pacienta. Pomoci při popisu této nemoci a 

životu s ní, by mi měl rozhovor s pacientem, který poté zpracuji do 

formy dotazníku. Dále bych chtěla vytvořit dotazník pro sběr dat z 

terénu, který bude zaměřený především na genetickou stránku, ale také 

na životní styl, který může velkou částí přispět k rozvoji nemoci.  

       

Čerpat informace budu především z odborných učebnic a knih, které se 

týkají onemocnění respiračního systému. Dobrou pomůckou mi ale také 

budou knihy pro akutní a intenzivní péči. 
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1. Cíle absolventské práce 

 

1.1 Hlavní cíl 

Mým hlavním cílem bude představit CHOPN jako takovou a upozornit 

především na rizika jejího vzniku a na dle mého názoru podceňovanou 

závažnost tohoto onemocnění. 

 

1.2 Dílčí cíle 

Jako dílčí cíl bude pak popsat možnosti léčby a zpracovat obraz pacienta, 

který tímto onemocněním již trpí. Vypracuji také dotazník na základě 

rozhovoru s pacientem, který mi pomůže lépe porozumět životu člověka 

s CHOPN. 
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2. Funkční anatomie dýchacího systému 

Respirace je děj, při kterém dochází k výměně dýchacích plynů mezi 

atmosférou a krví a nebo mezi krví a tkáněmi. Respiraci můžeme rozdělit 

na tři důležité části. Jsou to zevní dýchání, rozvod dýchacích plynů a 

vnitřní dýchání. Každá z nich je nedílnou součástí respiračního systému. 

Porušení i jediné z některých těchto částí se může odrazit v poruše 

funkce částí ostatních, ale především může docházet k narušení 

v některém ze systémů, které jsou spolu úzce spojené, ať už se jedná o 

systém dýchací nebo oběhový.  

 

2.1 Zevní dýchání 

Zevní dýchání je děj, při kterém dochází k výměně plynů mezi 

atmosférou a krví. Toto dýchání je způsobeno pohybem hrudníku, při 

kterém dochází k nadechnutí – inspiraci a vydechnutí – expiraci. Plyny se 

přesunují pomocí dýchacího systému. Podle funkce můžeme dýchací 

systém rozdělit do dvou částí, kterými jsou dýchací trubice a dýchací 

oddíly plic. Dýchací trubice vede vdechnutý vzduch z nosní dutiny do 

plic. V dýchacích oddílech plic dochází přes stěnu plicního sklípku 

k samotné výměně dýchacích plynů mezi vnitřním prostorem sklípků a 

krví. 

 

2.2 Rozvod dýchacích plynů  

Rozvod dýchacích plynů je zajištěn pomocí krve. Výměna spočívá 

v přivádění kyslíku do tkání a odvádění oxidu uhličitého a vody z tkání. 

Pro správný transport dýchacích plynů je zapotřebí správná funkce 

dýchacích cest, ale také oběhového systému, do kterého patří i neméně 

důležité složení krve.  

 

2.3 Vnitřní dýchání 

Vnitřní dýchání je někdy nazýváno jako tkáňové dýchání. Spočívá 

především ve výměně dýchacích plynů mezi krví a tkáňovými buňkami, 

ale zajišťuje také nitrobuněčnou oxidaci, což je okysličování uvnitř 

buněk. 
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[DYLEVSKÝ, 2000] 

3. Anatomie a fyziologie respiračního systému 

 

3.1 Obecná stavba respirační soustavy 

Dýchací soustava se skládá z horních a dolních dýchacích cest. Do 

horních cest zahrnujeme nosní dutinu – cavitas nasi – a nosohltan – 

nasopharynx. Do dolních cest patří hrtan – larynx, průdušnice – trachea, 

průdušky – bronchi a plíce – pulmones. 

 

3.1.1 Nosní dutina 

Nosní dutina – cavitas nasi – je prostor ohraničený kostěnými výběžky 

horní čelisti. Vstupy do nosní dutiny se nazývají nozdry – nares. Strop 

nosní dutiny je tvořen čelní a čichovou kostí a nosními kůstkami. Na 

nosní dutině rozlišujeme předsíň dutiny nosní - vestibulum nasi a vlastní 

dutinu nosní – cavitas nasi propria. Ve vlastní dutině nosní se nachází 

nosní přepážka – septum nasi, která nerovnoměrně rozděluje nos na dvě 

části, jež jsou pak skořepami – conchae – tvořeny na horní, střední a 

dolní nosní průchod. Strany a hřbet nosu jsou tvořeny chrupavkami – 

cartilages nasi, kořen nosu je kostěný. Do nosohltanu vede nosní dutina 

dvěma otvory, které se nazývají choany.  

S nosní dutinou jsou také propojeny lebeční dutiny, které nazýváme 

vedlejší dutiny nosní. Největší z nich je umístěna v horní čelisti a je 

nazývána sinus maxillaris, menší jsou pak v čelní kosti – sinus frontalis, 

čichové kosti – sinus ethmoidalis a v klínové kosti sinus sphenoidalis.  

Sliznice dutiny nosní srůstá v tzv. mukoperiost. Ten je pokryt 

cylindrickým řasinkovým epitelem, který obsahuje stále se pohybující 

řasinky. Ve stropu nosní dutiny se nachází také tzv. čichové pole tvořené 

čichovými buňkami a serózními žlázami, do kterého pronikají jemně 

rozvětvené čichové nervy. 

Hlavní funkce nosní dutiny jsou ohřívání vdechovaného vzduchu na 

tělesnou teplotu, čištění vzduchu od různých nečistot a mikroorganismů, 

zvlhčování vzduchu, vnímání pachů a vytvoření ochranné bariéry pomocí 

lymfatické tkáně. 
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3.1.2 Nosohltan 

Nosohltan – nasopharynx, je horní nálevkovitý úsek hltanu, do kterého 

choanami proudí vzduch z nosní dutiny. 

[DYLEVSKÝ, 2007, s. 98] 

Mezi nosohltanem a ústní částí hltanu je měkké patro a čípek. Svalovina 

měkkého patra má důležitou funkci a to oddělování ústní dutiny od 

dutiny nosní. K tomu dochází při polykání, kdy se svalovina zvedá. Do 

nosohltanu také ústí dvě Eustachovy trubice, které propojují nosohltan 

se středním uchem a jejich hlavní funkcí je vyrovnávání tlaku vzduchu ve 

středoušní dutině. V okolí ústí těchto trubic jsou lymfatické uzlíky, jinak 

nazývané nosohltanové mandle – tonsillae pharyngeae. Funkce těchto 

mandlí je ochrana proti infekcím, které přicházejí oronazální cestou. 

S touto ochranou je také spojeno zabraňování šíření infekce z nosní i 

ústní dutiny do středouší. 

 

3.1.3 Hrtan 

Hrtan – larynx – je dutý, nepárový orgán trubicovitého, mírně 

nálevkovitého tvaru. Je uložen na přední straně krku před jícnem. Je 

spojen s hltanem a zavěšen na jazylce. Hrtan je od hltanu oddělen 

hrtanovou příklopkou – epiglottis. Hrtan je v podstatě soubor 

chrupavek. Patří sem štítná chrupavka, prstencová chrupavka, 

hlasivkové chrupavky, chrupavka hrtanové příklopky a několik menších 

chrupavek. Štítná chrupavka se skládá z pravé a levé ploténky – lamina 

dextra et sinistra, které se na přední straně spojují. V této chrupavce 

vznikají zvápenatělé okrsky, které postupem času osifikují. Prstencová 

chrupavka má tvar vodorovně položeného prstenu, který obklopuje 

larynx a je spojený s hlasivkovými chrupavkami. Hlasivková chrupavka je 

párová, tvaru trojbokého jehlanu připojená kloubem k prstencové 

chrupavce. Chrupavka hrtanové příklopky je nepárová a elastická a 

v jejích jamkách jsou slizniční žlázy. Larynx má velice důležitou funkci. 

Zabraňuje aspiraci cizího tělesa do dýchacích cest a to tím, že se 

příklopka při polykání přimkne ke stěně hrtanu a tím ho uzavře. Další 

funkcí je tvorba hlasu, který je umožněn vzájemným pohybem 

hrtanových chrupavek pomocí drobných kloubů. Tento pohyb je 

prováděn hrtanovými svaly, jejichž funkcí je napínání, přibližování a 

oddalování hlasivkových řas. Podslizniční vazivo hrtanu tvoří řídké 



                                           10 
 

vazivo, které snadno prosakuje. Vzniklý otok rychle zužuje průsvit hrtanu 

a tím způsobuje dušení. 

[ČIHÁK, 1988] [DYLEVSKÝ, 2000] 

 

3.1.4 Průdušnice 

Průdušnice – trachea – je trubice navazující na prstenčitou chrupavku a 

v krčním úseku naléhá na boky průdušnice laloky štítné žlázy. 

[DYLEVSKÝ, 2000, s. 223] 

Trachea se ve výši obratlů Th4 – Th5  větví na dva bronchy – bronchus 

dexter et sinister. Toto rozvětvení se nazývá bifurcatio tracheae. Sliznice 

průdušnice je růžové barvy a je pokryta víceřadým řasinkovým epitelem, 

který napomáhá transportu hlenu z dýchacích cest. 

 

3.1.5 Průdušky 

Průdušky – bronchi, jsou rozvětvený systém trubic, jejichž funkcí je 

vedení vzduchu z trachey do plic. Bronchiální strom se nazývá arbor 

bronchialis a dále se dělí na dva hlavní bronchy – bronchus principalis 

dexter et sinister, poté na lalokové bronchy – bronchi lobares a 

segmentové bronchy – bronchi segmentales. V mediastinu se nacházejí 

pouze hlavní bronchy, ostatní jsou již součástí plic. Pravá průduška je ve 

více přímém postavení oproti levé průdušce, která odstupuje z trachey 

pod větším úhlem a z toho důvodu je větší pravděpodobnost zapadávání 

aspirovaných předmětů právě do pravé průdušky. Bronchy, které mají 

velmi malý průsvit, tzn. pod jeden milimetr, se nazývají bronchioly. 
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3.1.6 Plíce 

Plíce – pulmones – jsou párové orgány tvaru jehlanu, které se nacházejí 

převážně v prostoru hrudní dutiny. Horní část plic se nazývá plicní hrot a 

přesahuje klíční kosti. Část plic, která naléhá na bránici, se nazývá báze. 

Cévy, nervy a bronchy vstupují do plic plicními hily. Plíce se dělí na 

pravou a levou plíci. Pravá plíce je větší, než levá a je rozdělena na tři 

laloky pomocí hlubokých mezilalokových rýh – fissurae interlobares. 

Levá plíce má laloky dva. Plicní tkáň se skládá z různých typů bronchů, 

vaziva, cév a nervů. Zabarvení plic je po narození růžové a postupem 

času se mění na šedavou až do šedočerné barvy s mramorováním. Toto 

zbarvení je způsobené aspirací prachu a částic sazí v průběhu života. 

V místech naléhání žeber se nedostává tolik prachu, a proto jsou plíce 

v těchto místech světlejší.   

Plicní segment je úsek plicní tkáně, který má vlastní průdušku a cévy, a je 

oddělen od ostatních segmentů vrstvou vaziva. Segmentové bronchy se 

větví až na respirační bronchy, kterými začínají vlastní dýchací odstavce 

plic, ve kterých již dochází k výměně plynů. 

[DYLEVSKÝ, 2000, s. 226] 

Respirační bronchy (průdušinky) se v plicích postupně mírně rozšiřují a 

na tyto rozšířené části nasedají plicní sklípky – alveoly. Alveoly jsou 

tenkostěnné váčky tvořené jemnými vazivovými vlákny bohatě 

propletenými krevními vlásečnicemi. Na vnitřní straně alveolů se nachází 

tenká vrstva respiračního epitelu. Na vnitřní ploše alveolů se nacházejí 

prašné buňky – alveolární makrofágy. Respirační bronchy s váčky a 

cévami, tvoří funkční jednotku plicní tkáně – plicní lalůček. Plíce jsou 

velice elastické a pružné a to díky množství vazivové tkáně, jíž jsou 

spojeny jednotlivé větve průduškového kmene. Toto vazivo také 

podporuje dýchací pohyby plic. Povrch plic pokrývá blanka, která se 

nazývá poplicnice – pleura visceralis. Je to vazivová blána, která těsně 

přiléhá k plicím a srůstá s vazivem uvnitř plic. Pohrudnice – pleura 

parietalis, vystýlá pravou a levou pleurální dutinu. Buňky pleury mají 

funkci ve vylučování serózní tekutiny, která umožňuje hladké klouzání 

pohrudnice a poplicnice při respiraci a dále absorbují tekutiny i některé 

plyny, které vniknou do pleurální dutiny. 

 

[DYLEVSKÝ, 2000], [DYLEVSKÝ, 2007], [ČIHÁK, 1988] 
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3.2 Plicní oběh 

Plicní oběh, tzv. malý krevní oběh je dobře uzpůsoben velkému průtoku 

krve. Plicní cévy jsou velmi poddajné a roztažlivé a proto se v nich může 

hromadit celkem velké množství krve – cca 200 ml. Plicní tepny – arteria 

pulmonalis dextra a sinistra, vstupující do plicních hilů přivádějí 

odkysličenou krev z pravé srdeční komory. V plicích se tyto tepny 

postupně větví až na kapiláry kolem alveolů. Zpětně se pak alveolární 

kapiláry rozšiřují na plicní žíly, které odvádějí okysličenou krev z plic do 

levé srdeční síně a následně je levou srdeční komorou přečerpávána do 

velkého krevního oběhu. Pomocí malého krevního oběhu dochází 

k výměně plynů mezi krví a vdechovaným vzduchem.  

[DYLEVSKÝ, 2000], [DYLEVSKÝ, 2007] 

 

3.3 Fyzikální a chemické změny v průběhu dýchání 

V průběhu dýchání se vdechovaný vzduch průchodem horními 

dýchacími cestami čistí, zvlhčuje a otepluje a vydechovaný zase 

ochlazuje, aby se zamezilo tepelným ztrátám organismu.  

Vdechovaný vzduch se skládá z 21 % kyslíku, 79 % dusíku a vzácných 

plynů a z 0,04 % oxidu uhličitého. 

[ DYLEVSKÝ, 2007, s. 103] 

Vydechovaný vzduch je bez stálého složení.  

V první fázi výdechu je složení podobné vdechovanému vzduchu. Tento 

vzduch pochází z tzv. mrtvého prostoru, který je tvořen horními 

dýchacími cestami až do úrovně alveolů. Objem tohoto prostoru je 

přibližně 150 – 230 ml.  

V druhé fázi výdechu je vypuzován tzv. alveolární vzduch. Tento vzduch 

obsahuje asi 15 – 16 % kyslíku a 5 – 6 % oxidu uhličitého. 

Převod plynů se uskutečňuje v plicních sklípcích pomocí difuze. Difuze 

plynů v plicích je pasivní fyzikální děj, závislý na řadě faktorů. 

Rozhodující je především rozdíl tlaku kyslíku v plicních sklípcích a v krvi, 

který protéká plicními kapilárami. Čím větší je tento tlak, tím větší je i 

množství kyslíku, které se váže na červené krevní barvivo. 

[DYLEVSKÝ, 2007, s. 103] 
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Aby docházelo k difuzi, musí se molekuly kyslíku a oxidu uhličitého 

dostat přes stěnu alveolu, stěnu krevní kapiláry, cytoplazmatickou 

membránu červené krvinky a uvnitř krvinky se musí poté navázat na 

hemoglobin. Při difuzi je také velmi důležitá velikost plochy a na době 

kontaktu protékající krve se vzduchem uvnitř alveolu. 

[DYLEVSKÝ, 2000], [DYLEVSKÝ, 2007] 
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3.4 Mechanika dýchání 

Hrudník je stavbou i tvarem přizpůsobený k provádění dýchacích funkcí. 

Je schopný zmenšovat a zvětšovat svůj průměr v závislosti na smršťování 

a rozepínání plic. Při vdechu – inspiriu – se vlivem nasátého vzduchu 

zvětší rozměr hrudníku. Inspirium je aktivní děj, který je závislý na 

činnosti inspiračních svalů, což jsou vdechové svaly, díky nimž dochází 

k již zmíněnému zvětšení rozměru hrudníku. Dochází k tomu vlivem 

jejich kontrakcí. Mezi tyto svaly patří bránice, zevní mezižeberní svaly, 

prsní svaly a některé svaly krku a zad. Nejvýznamnější z nich je ale 

bránice. Výdech – expirium – je pasivní děj a je závislý na funkci 

výdechových svalů, které způsobují zmenšení hrudníku. U vdechových i 

výdechových svalů rozlišujeme svaly hlavní a pomocné. Hlavní jsou 

takové, které pracují při každém inspiriu i expiriu a pomocné se zapojují 

pouze při namáhavém nebo intenzivním dýchání. Hlavní vdechové svaly 

jsou vnější mezižeberní svaly – musculi intercostales externi – a bránice 

– diaphragma. Pomocné vdechové svaly jsou ty, které se seshora upínají 

na žebra nebo na nich začínají, například malý a velký prsní sval – m. 

pectoralis minor et major – nebo pilovitý sval přední – m. serratus 

anterior. Hlavní výdechové svaly jsou dvě vrstvy mezižeberních svalů – 

musculi intercostales interni et intimi – a pomocné výdechové svaly jsou 

ty, které se upínají na žebra zezdola jako pilovitý sval zadní dolní – 

musculus serratus posterior inferior – a čtyřhlavý sval bederní – 

musculus quadratus lumborum.  

Bránice – diaphragma – je orgán tvaru kopule, který odděluje orgány 

hrudní a břišní dutiny a díky jejím kontrakcím je umožněn nádech. 

Bránice je uložena na páteři a upíná se na žebra a zastává 60 – 80 % 

plicní ventilace.  

Každou plíci obklopuje zcela uzavřená dutina tvořená jemnými blankami 

nazývaná plicní a nástěnná pleura. Obě pleury v sebe přecházejí 

v plicních hilech. Prostor mezi těmito pleurami se nazývá pohrudniční 

dutina – cavitas pleurae. To je štěrbina vyplněná 10 – 15 ml vodnatou 

tekutinou. V této dutině je mírný podtlak, který při atmosférickém tlaku 

kolísá při vdechu i při výdechu. V plicích je atmosferický tlak, který je 

vyšší než v pleurální dutině. Podtlak v prostoru obklopujícím obě plíce 

tedy způsobí rozepínání pružných plic do prostoru pohrudniční dutiny, 

která se vlivem nádechu zvětšuje. 

 [DYLEVSKÝ, 2000], [DYLEVSKÝ, 2007], [ČIHÁK, 1988] 
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3.4.1 Dechový objem 

Dechový objem je množství vzduchu, které člověk vydechne jedním 

dechem. V klidovém dýchání je dechový objem kolem 500 ml. 

S námahou stoupá na 1 – 2 litry. Fyziologicky je člověk schopen po 

normálním vdechu nadechnout ještě určité množství vzduchu. Je to tzv. 

inspirační rezervní objem. Stejné je to u výdechu a tehdy se jedná o 

expirační rezervní objem. 

 

3.4.2 Vitální kapacita plic 

Vitální kapacita plic je množství vzduchu, které jsme schopni vydechnout 

po maximálním nádechu. Tato kapacita orientačně vyjadřuje výkonnost 

plic. Je měřená spirometrem. 
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3.4.3 Řízení dýchání 

Dýchání ovlivňuje dýchací centrum uložené v prodloužené míše. Dýchací 

centrum je složeno z nervových buněk, které vysílají rytmické podněty 

k míšním nervům, inervujícím vdechové a výdechové svaly. Stahy svalů 

následně vyvolávají dýchací pohyby hrudníku. 

[DYLEVSKÝ, 2000, s. 233] 

Frekvence dechů je asi 15 – 20 za minutu. Činnost dechového centra je 

automatická, ale je ovlivněna řadou vlivů, zejména nervovými a 

látkovými podněty. Nervové podněty přicházejí z některých oblastí 

koncového a středního mozku a z receptorů uložených ve svalech, 

šlachách a v kloubních pouzdrech těch svalů a kloubů, které se účastní 

dýchaní.  

[DYLEVSKÝ, 2007, s. 105] 

Nervová zakončení nacházející se ve vazivu plic, sliznici dýchacích cest i 

ve stěně cév zaznamenávají změny tlaku krve. Vzruchy, přicházející 

z těchto receptorů, pak především dýchací centrum tlumí, což vyvolá 

zástavu dýchacích pohybů – apnoi. K reflexní zástavě dýchání dochází 

podrážděním sliznice, například nosní dutiny. Pokud je toto dráždění 

intenzivní, dochází k následné prudké, reflexní expiraci – kýchnutí, kašel. 

Tato reflexní expirace je součástí obranných reflexů, které v tomto 

případě zabraňují znečišťování dýchacích cest, ať už se jedná o prach 

nebo vdechnuté cizí těleso. V závislosti na to brání také poškození 

dýchacích cest. Dýchání můžeme ovlivnit také vůlí, například při zpěvu 

nebo řeči, můžeme regulovat frekvenci i hloubku. Dalším podnětem 

ovlivňujícím dýchání jsou emoce, které mohou způsobit změny v rytmu i 

hloubce dechu. 

Látkové podněty jsou způsobeny změnami ve složení krve, která 

prochází dýchacím centrem. Centrum není tak citlivé na nedostatek 

kyslíku v krvi jako na vysokou koncentraci oxidu uhličitého. Vyšší 

přítomnost oxidu uhličitého způsobuje zvýšení kyselosti krevní plasmy, 

tudíž snížení pH a podráždění buněk dýchacího centra, které v závislosti 

na to vyvolají nadechnutí. Výdech poté snižuje množství oxidu 

uhličitého, zvyšuje pH a po několika rychlých výdeších dochází ke kratší 

zástavě dýchání a po nahromaděném oxidu uhličitém, který vznikl při 

látkové výměně tkání, nastává opět nádech. Velká koncentrace oxidu 

uhličitého způsobuje útlum centra a apnoi.  

[DYLEVSKÝ, 2000], [DYLEVSKÝ, 2007] 
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3.5 Tkáňové dýchání 

Při látkové výměně dochází ke stálé spotřebě kyslíku a uvolňování oxidu 

uhličitého tkáněmi. Difundace (pronikání, přestupování) kyslíku a oxidu 

uhličitého probíhá vždy ve směru nižšího tlaku každého z plynů. Kyslík 

difunduje z krve do tkání, kdežto oxid uhličitý přestupuje z tkání do krve. 

Pokud se zvyšuje látková výměna ve tkáních, roste i tlakový rozdíl mezi 

dýchacími plyny a zrychluje se převod kyslíku i oxidu uhličitého. Při 

nedostatku kyslíku ve tkáních vzniká hypoxie. 

Příčiny hypoxie mohou být z různých důvodů. Je to především 

nedostatek erytrocytů nebo hemoglobinu, který vede k neschopnosti 

krve přenášet kyslík. Dále to může být způsobeno jedovatým oxidem 

uhelnatým, který se dostane do hemoglobinu. Tím vzniká tzv. 

karboxihemoglobin, který není schopen přenášet kyslík. Posledním 

důvodem je zpomalení cirkulace krve při nedostatečnosti srdce nebo 

místním uzávěru v cévním řečišti. Postižené tkáně se vlivem tohoto 

zpomalení rozpadají. Jde především o ledviny, játra, mozek a srdce. 

Citlivost tkání na hypoxii je různá. Záleží především na délce trvání 

hypoxie. U krátkodobých forem není postižení téměř znatelné 

s výjimkou mozku, který je na hypoxii náchylnější a už po 5 minutách 

dochází k nevratnému poškození nervových buněk. Většina ostatních 

tkání je schopna odolávat hypoxii po dobu asi 30 – 60 minut, a pokud 

hypoxie nastává pomalu, dokáže ji organismus rozsáhle kompenzovat. 

Přesto je velice důležité obnovit zásobení tkání kyslíkem v plné míře. 

Pokud k obnovení nedojde, nastává poškození buněk, odumírání tkání a 

v nejhorší formě i ke smrti. 

[DYLEVSKÝ, 2007] 
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4. Onemocnění respiračního systému 

 

Onemocnění respiračního systému patří leckdy svou závažností 

k jedněm z nejvíce obávaných onemocnění a nejohroženější skupinou 

pacientů jsou děti všech věkových skupin. Často se zdánlivě banální 

zánětlivé onemocnění dýchacího systému může zvrhnout v závažný stav. 

Velká většina populace o této problematice není informována nebo se o 

informace nezajímají a v návaznosti na to pak pacienti končí na různých 

pracovištích intenzivní péče s potřebou podpory dýchání ventilátorem.  

Onemocnění respiračního systému by se nemělo podceňovat, ať už se 

jedná o zánětlivé procesy nebo o posttraumatický stav. V této části 

práce se chci zabývat některými respiračními onemocněními a 

posttraumatickými stavy, které se často vyskytují při výjezdech 

záchranné služby. Chci také upozornit na dvě onemocnění, o kterých by 

dle mého názoru mělo být podáváno více informací. Přestože k těmto 

nemocím nejsou výjezdy záchranné služby časté, ani se v populaci 

nevyskytují tolik jako například astma nebo pneumonie, svou vážností se 

ale rozhodně vyrovnají ostatním respiračním chorobám nebo stavům. 
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4.1 Dušnost 

Dušnost je definovaná jako abnormálně nepříjemné vědomí dýchání, 

pocit krátkého nebo nedostatečného dechu. Za normální stav pro 

většinu populace je dušnost spojená s větší fyzickou námahou, úzkostí 

nebo strachem. Pokud je ale dušnost spojená s mírnou fyzickou aktivitou 

nebo dokonce v klidovém stavu, je zapotřebí zvažovat srdeční nebo 

respirační onemocnění. Dušnost může být způsobená onemocněním 

plic, srdce, ale také jako následek psychogenního stavu. Dušnost, která 

trvá dlouhou dobu, může vystupňovat až do respiračního selhání.  

Příznaky dušnosti jsou proměnlivé v návaznosti na vyvolávající příčinu. 

Rozeznáváme objektivní i subjektivní příznaky. Patří sem především 

námahová dušnost, tachypnoe, pocení, neklid, bolesti na hrudi, pískoty 

a vrzoty, stridor inspirační i exspirační, upřednostňování ortopnoické 

nebo Fowlerovy polohy, zapojování pomocných dýchacích svalů.  

K rozlišení příčiny dušnosti je důležité stanovení anamnézy, správné 

provedení okamžitých opatření v případě výjezdu záchranné služby a 

následná vyšetření. V anamnéze zjišťujeme kašel, kdy je dušnost 

výraznější, kouření, délku trvání dušnosti, alergie, zda nedošlo k aspiraci, 

onemocnění plic a srdce a také prodělané úrazy v nejbližší době. 

V případě výjezdu záchranné služby zahájíme okamžitá opatření. 

Soustavně sledujeme základní životní funkce. Zaměříme se na saturaci, 

frekvenci, hloubku a charakter dýchání, bolest na hrudi. Sledujeme stav 

vědomí, saturaci kyslíkem, barvu kůže. Připojíme pacienta ke 

kontinuálnímu monitoringu. Podáme kyslík. Zajistíme žilní vstup. Podle 

ordinace lékaře podáme léky. Budeme podávat bronchodilatancia 

například Syntophyllin, kortikoidy například Hydrocortizon, diuretika 

například Furon a v případě psychogenní dušnosti můžeme podat 

anxiolytika například Diazepam.   

Pokud se stav pacienta zhorší například z důvodu obstrukce dýchacích 

cest, může upadnout až do bezvědomí. V takovém případě je nutná 

endotracheální intubace. 

[KROFTA, 2005] 

[ADAMS, HAROLD, 1999] 
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4.2 Syndrom akutní dechové tísně 

Syndrom akutní dechové tísně (ARDS – acute respiratory distress 

syndrom) je charakterizovaný akutním respiračním selháním, vyvolaným 

plicním edémem, který je způsobený zvýšenou permeabilitou kapilár. 

Vzniká přehnanou a neregulovanou systémovou odpovědí na infekci 

nebo poškození. 

[KROFTA, 2005, s. 50] 

Syndrom akutní dechové tísně se dá považovat za nejzávažnější projev 

akutního poškození plic. Je zde znatelná těžká hypoxemie, což je snížená 

koncentrace kyslíku v krvi. ARDS se vyvíjí rychle. Vyvolávající stavy 

můžeme rozdělit na vyvolávající přímé a nepřímé poškození plic. 

K přímým poškozením patří aspirace, infekce, topení, toxická inhalace a 

kontuze dýchacích cest. K nepřímým poškozením patří syndrom sepse, 

těžké nehrudní trauma a kardiopulmonární bypass. 

Na počátku poškození a několik hodin po něm nemusím mít pacient 

žádné projevy. Mezi klinické projevy patří zejména zvýšená respirační 

frekvence a dušnost. Pro sníženou saturaci je nutno podat kyslík. Pokud 

se stav začne zhoršovat je viditelná cyanóza, horší se dušnost a dále se 

zvyšuje dechová frekvence. Hypoxemie už se nedá zvládat pouze 

oxygenoterapií a je nutná intubace s mechanickou ventilací. Tato 

hypoxemie je způsobená zkratem průtoku krve kolabovanými alveoly. 

Velikost zkratu se dá snížit PEEP ventilem, který způsobuje pozitivní tlak 

na konci exspiria. PEEP se musí přidávat velmi opatrně, aby nedošlo 

k nadměrnému rozepnutí nepostižených alveolů. PEEP zpravidla začíná 

od 5 cm H2O  s postupným přidáváním po 3 – 5 cm H2O do maximálních 

15 cm H2O.  Dále je pak důležitá léčba infekce antibiotiky, která syndrom 

vyvolala. 

[KROFTA, 2005], [RICHARDS, EDWARDS, 2004]   
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4.3 Pneumonie 

Toto onemocnění se vyskytuje velice často po celém světě. Jen v Česku 

zaznamenáváme ročně kolem 100 000 případů. Pneumonie je 

probíhající zánět plicního parenchymu v akutní nebo chronické formě. 

Nemůžeme o ní však mluvit jako o jediné chorobě. Ve skutečnosti je to 

skupina určitých infekcí, které mají rozdílnou patogenezi, klinický obraz i 

průběh.  

Pneumonie můžeme dělit na infekční, které jsou způsobené bakteriemi, 

viry, houbami, mykoplazmaty nebo prvoky, a neinfekční, které jsou 

způsobené například aspirací, inhalací nebo také alergií. Popisujeme 

také typy pneumonií jako je komunitní, nozokomiální nebo 

ventilátorová. 

Komunitní pneumonie se vyskytuje nejčastěji. Tvoří až 90 % všech 

případů. Toto infekční onemocnění je získané v průběhu běžného 

životního styku. Nejčastějšími patogeny vyvolávající toto onemocnění 

jsou Streptococcus pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, 

Staphylococcus aureus a jiné. Mezi hlavní příznaky patří subfebrilie až 

febrilie, bolesti hlavy, produktivní kašel, bolest na hrudi, celková slabost, 

dušnost. Právě dušnost spojená s bolestí na hrudi je většinou hlavním 

důvodem k přivolání záchranné služby.  Tento typ je ale celkem snadno 

léčitelný běžnými antibiotiky, na které jsou tyto patogeny citlivé. Při 

léčbě závisí na celkovém stavu pacienta, ale většinou je průběh nemoci 

mírný a terapie se provádí ambulantně. V tomto případě se provádí 

skiagram hrudníku, ale není třeba vyšetřovat sputum mikroskopicky ani 

kultivačně. U všech pacientů, kteří musí být hospitalizováni, se provádí 

vyšetření sputa a dále rutinní biochemické a hematologické vyšetření a v 

případě vysokých febrilií také hemokultury.  

Nozokomiální penumonie je infekce získaná v nemocničním prostředí. 

První příznaky jsou patrné nejdříve po 48 hodinách hospitalizace. Průběh 

i léčba jsou podobné komunitní pneumonii. Hlavními zdroji nákazy jsou 

ostatní infikovaní pacienti nebo personál, přímý styk s kontaminovanými 

předměty nebo zdravotnickým materiálem. Tato pneumonie je 

nebezpečná z důvodu prodloužení hospitalizace nebo zkomplikování již 

špatného zdravotního stavu. V nejtěžších případech může způsobit i 

ohrožení na životě.  

Ventilátorová pneumonie by se mohla řadit jako poddruh výše zmíněné 

nozokomiální pneumonie. Z názvu je patrné, že se vyskytuje u pacientů s 

potřebou podpory dýchání ventilátorem, ať už se jedná o vstup pomocí 
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intubační kanyly nebo tracheostomie. Vzniká mikroaspirací 

mikroorganizmů. V léčbě je důležitá i prevence přenosu patogenů 

kontaktem. Personál by měl dodržovat důsledně aseptický přístup v péči 

o dýchací cesty. Dále je léčba opět stejná jako u ostatních pneumonií. 

[ADAMS, HARLOD, 2000] 

[KROFTA, 2005] 

 

4.4 Bronchiální astma 

Astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest. Tyto záněty 

způsobují zvýšenou bronchiální reaktivitu a na základě různých podnětů 

dochází ke stavům dušnosti, svírání na hrudníku, kašli, pískotům při 

dýchání a bronchiální obstrukci, která může vést až k astmatickému 

záchvatu. Většina pacientů užívá pravidelně inhalační kortikosteroidy 

například Pulmicort a dále při epizodické bronchokonstrikci inhalační, 

popř. perorální β2 – mimetika, například Ventolin. I přes preventivní 

léčbu může dojít k epizodám záchvatů. Právě epizoda astmatického 

záchvatu je častou příčinou k přivolání záchranné služby. Spouštěcími 

faktory záchvatů jsou alergeny, infekce, zvýšená námaha nebo emoční 

stres.  

Při příjezdu záchranné služby je důležité kontinuální měření saturace 

kyslíkem a okamžité podání kyslíku. Podáme bronchodilatancia, 

například Syntophylin, glukokortikoidy, například Solu–Medrol (u 

lehkého a středně těžkého záchvatu podáváme 0.5 – 1.0 mg/kg, u 

závažného záchvatu je počínající dávka 125mg). Pokud se stav zhoršuje a 

je zde stále přetrvávající bronchospazmus, můžeme podat Adrenalin. 

Pokud stále nedochází ke zlepšení, mluvíme už o tzv. status asthmaticus, 

což je život ohrožující stav protrahované dušnosti, která přetrvává 

několik hodin a nereaguje na léčbu. V tomto případě může dojít i 

k respiračnímu selhání a je nutná endotracheální intubace a transport na 

ARO. 

[ADAMS, HAROLD, 2000] 

[KROFTA, 2005] 
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4.5 Pneumotorax 

Pneumotorax je nahromadění vzduchu v pohrudniční dutině. Nejčastěji 

se tento stav vyskytuje po úrazech hrudníku nebo po některých 

lékařských výkonech jako jsou opichy páteře nebo hrudní punkce. Tento 

pneumotorax pak nazýváme traumatický. Může však vzniknout i 

spontánně například v důsledku chronické obstrukční plicní nemoci. Dělí 

se na otevřený, uzavřený a tenzní. Pokud dochází ke kolapsu celého 

plicního křídla, mluvíme o pneumotoraxu totálním. Při malém množství 

vzduchu se jedná o pneumotorax plášťový. 

Otevřený pneumotorax vzniká jako posttraumatický stav, kdy vzniklým 

otvorem při nádechu proniká vzduch do hrudníku, utlačuje mediastinum 

na zdravou stranu a při výdechu vzduch uniká a mediastinum se vrací na 

stranu zdravou. Je zde stálá komunikace s okolím.  

Uzavřený pneumotorax je stav, kdy se vzduch dostává vzniklým otvorem 

do plic, ale následně se spontánně uzavře hematomem nebo plící, 

vzduch se hromadí v nitrohrudním prostoru a dochází ke kolapsu plíce. 

Nedochází ke komunikaci s vnějším prostředím. 

Tenzní pneumotorax vzniká při těžkých úrazech hrudníku, kdy vznikne 

otvor, který se při výdechu následně uzavře a působí tak jako ventil. Je 

zde komunikace s okolím. Tento pneumotorax je velmi nebezpečný, 

protože dochází postupně k útlaku orgánů.  

Příznaky jsou různé intenzity v návaznosti na velikost pneumotoraxu. 

Vyskytuje se bolest na hrudi, kašel, vytékající zpěněná krev z rány, 

slyšitelné unikání vzduchu z rány, tachykardie, dechové obtíže, bledost, 

cyanóza, hypotenze. Velkou komplikací může být hemotorax, při kterém 

dochází ke krevním ztrátám a útlaku orgánů. 

Léčba je důležitá zejména v akutní péči, kdy rychlý zásah předchází 

kardiopulmonární zástavě a následné resuscitaci. Při otevřeném 

pneumotoraxu se otvor uzavře a následuje drenáž. V případě 

hemotoraxu se zavádí drény dva, kdy jeden odvádí vzduch a druhý krev. 

Při uzavřeném se provádí drenáž. Při tenzním pneumotoraxu je 

zapotřebí přes druhé mezižebří zavést silnou punkční jehlu, aby mohl 

nahromaděný vzduch unikat.  
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4.6 Bronchiektazie 

Bronchiektazie jsou abnormální a trvalé rozšíření bronchů.  

[KROFTA, 2005, s. 115]             

Toto onemocnění je specifické doprovodnými infekčními onemocněními 

v rozšířených průduškách a nadměrné tvorbě hromadícího se hlenu.  

Většina případů bronchiektazií se vyskytuje hlavně v dětství. Příčiny 

můžeme rozdělit na infekční a neinfekční. Mezi hlavní infekční příčiny 

patří záněty způsobené pneumonií nebo pertussitidou (černý kašel) a 

cystická fibróza. Mezi neinfekční příčiny patří inhalace toxických látek 

například čpavku, které pak vyvolají těžkou zánětlivou reakci. Dále pak 

endobronchiální obstrukce způsobené tumorem, aspirací cizího tělesa 

nebo zvětšenými lymfatickými uzlinami.          

Mezi klinické příznaky patří opakující se kašel, sípot, dušnost a 

expektorace purulentního sputa. Ve většině případů je přítomna 

hemoptýza, která je způsobená krvácením z postižené sliznice. Při 

zhoršení stavu se množství sputa zvětšuje, je více purulentní, výraznější 

je i hemoptýza a pacient bývá febrilní.  

K diagnoze je důležitý RTG, CT, vyšetření sputa. Další vyšetření se 

zaměřují na příčinu bronchiektázií. Provádí se fibrobronchoskopie, která 

může odhalit základní endobronchiální obstrukci.  

Léčba je zaměřená na eliminaci základního onemocnění. Je velmi 

individuální, základem je podání antibiotik na určitou infekci, v případě 

tuberkulózy je na místě antituberkulózní léčba. Dále se provádí 

fyzioterapie s vibračními masážemi pro zlepšení odhlenění. V neposlední 

řadě je důležité podávání bronchodilatancií. Při hypoxiích kyslíková 

terapie. V případě, že antibiotická léčba nezabírá a je zde nebezpečí 

úmrtí je třeba zvažovat chirurgickou resekci plic. 

[KROFTA, 2005], [RICHARDS, EDWARDS, 2004] 
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4.7 Cystická fibróza 

Cystická fibróza – mukoviscidoza – je monogenetická porucha s projevy 

multisystémového onemocnění. 

[KROFTA, 2005, s. 120] 

Onemocnění se projevuje chronickým onemocněním respiračního 

systému, insuficiencí exokrinního pankreatu, vysokou koncentrací 

elektrolytů v potu a obstruktivní azoospermií. Pro toto onemocnění je 

typická velká mortalita. Pouze 10 % pacientů se dožívá 30 let. Průměrný 

věk u mužů i žen je 28 let.  

Příčinou onemocnění je porucha v transportu iontů, kdy průduškový 

epitel vykazuje zvýšený transport natria, kdežto permeabilita pro 

chloridové ionty je snížená. V důsledku toho se pak v dýchacích cestách 

tvoří zahuštěný a dehydratovaný sekret, který je velmi obtížně 

odstranitelný. Insuficience exokrinního pankreatu je způsobená 

neschopností vylučovat NaHCO3 (hydrogenuhličitan sodný) a vodu 

k retenci enzymů v pankreatu a tím dochází ke zničení prakticky celé 

tkáně pankreatu. Podobně je tomu u střevního epitelu, který není 

schopný vyplavovat mucin a je zde snížená sekrece tekutin, což vede 

k zahuštěnému a vysušenému střevní obsahu a v důsledku toho pak 

dochází k obstrukcím střev. Jsou zde také hepatobiliární komplikace, 

které se mohou projevovat v různé intenzitě. Jsou způsobené obstrukcí 

žlučových kanálků. 

Pro cystickou fibrózu je několik typických příznaků jako infekce určitými 

mikroby jako S. aureus, dále chronické endobronchiální onemocnění, 

obstruktivní azoospermie, insuficience pankreatu, onemocnění GIT, 

chronické sinusitidy s nosními polypy a syndrom ztráty solí. U dětí je 

zprvu běžná sinusitida s již zmíněnými polypy. Sinusitidu doprovází 

kašel, který se postupně mění na chronický s expektorací purulentního 

sputa. Střídá se období stability s následným zhoršováním stavu, který 

vyžaduje agresivní terapii pomocí antibiotik a posturální drenáže, kdy je 

hrudník níže než dolní polovina těla a tím se podporuje aktivní 

odkašlávání. Cílem této léčby je potlačení infekce a obnovení plicní 

funkce, která je nyní snížená. Postupem času je ale stále těžší 

normalizovat plicní funkce a dochází k respirační insuficienci. U obou 

pohlaví se často vyskytuje pozdní nástup puberty. Chlapci v 95 % trpí 

azoospermií a zhruba 20 % žen je neplodných. 
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Léčba cystické fibrózy je dlouhodobá a velmi intenzivní. Pro toto 

onemocnění existuje Národní centrum pro cystickou fibrózu, které se 

specializuje a významně podporuje léčbu cystické fibrózy. Hlavní cíle 

léčby jsou zabraňování obstrukcí střev, eliminace a potlačování infekcí, 

podpora očišťování sekretu a v neposlední řadě adekvátně zajišťovat 

dostatečný příjem živin.  V léčbě je také velmi důležitý nácvik dýchání 

s kontrolou kašle pod dozorem zkušeného fyzioterapeuta. Většina 

pacientů, až na 95 %, umírá na komplikace plicních infekcí. 

[KROFTA, 2005] 
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5. Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) 

Chronickou obstrukční plicní nemoc jsem si vybrala především kvůli 

rozšíření této nemoci a zároveň malé informovanosti. CHOPN bychom 

mohli považovat za hrozbu ovlivňující celý svět. Když se zaměříme na 

úmrtnost této nemoci, zjistíme, že je na hrozivém čtvrtém místě a podle 

výzkumů WHO bude v roce 2020 dokonce na třetím. Touto nemocí trpí 

na celém světě přibližně 600 milionů lidí a jen v ČR je to kolem 750 tisíc. 

Pro srovnání je to dvojnásobné číslo například oproti astmatu. Každý rok 

vlivem této nemoci zemřou asi 3 miliony lidí, z toho v ČR kolem 1 500. 

CHOPN trpí častěji muži než ženy, ale tato převaha se postupem doby 

snižuje vlivem nárůstu kuřáků mezi ženami. Nejnižší výskyt této nemoci 

u mužů je zaznamenán na Středním východě a v zemích půlměsíce a u 

žen v Asii a Oceánii. Ještě před celkem nedávnou dobou byla CHOPN 

považována za onemocnění, které se jen těžko terapeuticky zvládá a 

které si mnozí zavinili sami vlivem kouření. V posledních letech ale 

zásluhou ČOPN (České občanské sdružení proti chronické obstrukční 

plicní nemoci) a ČPFS (Česká pneumologická a fitizeologická společnost) 

dochází ke změně pohledu na příčiny této nemoci i její léčbu a to i ve 

smyslu rozšíření portfolia léků.  

 

5.1 Definice 

CHOPN je preventabilní a léčitelná nemoc charakterizovaná obstrukcí 

dýchacích cest, která není plně reverzibilní. 

[KAŠÁK, 2006] 

Škodlivé částice a plyny vyvolávají abnormální zánětlivou reakci, která je 

s již zmíněnou obstrukcí spojena. Chronická obstrukce bronchů je u 

CHOPN vyvolána současnými poruchami malých dýchacích cest a 

destrukcí plicního parenchymu. Poruchami malých dýchacích cest 

rozumíme kombinaci chronické bronchitidy a obstrukční bronchiolitidy, 

kdy bronchitida je nejméně 3 měsíce v roce trvající kašel s expektorací 

sputa, který se vyskytuje minimálně dva po sobě jdoucí roky a 

bronchiolitida je zúžení dýchacích cest na podkladě zánětu, který vede 

k tvorbě hlenových žlázek a fibrózy. Destrukci plicního parenchymu 

způsobuje plicní emfyzém, což je trvalé rozšíření dýchacích cest, které je 

spojené se zničením nebo poškozením stěn. 
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5.2 Etiopatogeneze 

Mezi hlavní rizikové faktory způsobující CHOPN patří kouření. Kuřáci trpí 

více respiračními obtížemi a poruchami plicních funkcí. Mortalitu na 

CHOPN ovlivňuje především věk, ve kterém pacient začal kouřit a 

množství vykouřených cigaret. Inhalace cigaretového dýmu aktivuje 

v plicích činnost alveolárních makrofágů, které do plic přitahují 

neutrofily. Ty uvolňují enzymy pankreatické tekutiny, které tráví elastin 

a enzymy rozkládající bílkoviny na peptidy, které pak způsobují 

poškození alveolární stěny, nadměrnou sekreci hlenu a poruchu 

mukociliárního očišťování a tím dochází k akumulaci hlenu. Dalšími 

faktory vzniku může být dlouhodobá inhalace profesních prachů, dýmů a 

chemických výparů. CHOPN se projevuje mimo jiné i dystrofií kosterního 

svalstva a malnutricí. Hlavní patofyziologií plicních změn jsou 

hyperinflace plic a obstrukce dýchacích cest. Konečným výsledkem je 

respirační insuficience. Hlavním patogenetickým mechanismem vývoje 

je zánět. Je to v podstatě reakce na inhalaci škodlivých látek. Tento 

zánět mění v průběhu času intenzitu. Zvyšuje se hlavně v období 

exacerbací. Výsledkem je pak komplexní remodelační proces, který 

postihuje především periferii plic, kde dochází k destrukci parenchymu.   

Na patogenezi a patofyziologii se významně podílí nerovnováha 

proteázového a antiproteázového systému. Fyziologicky jsou tyto 

enzymy v rovnováze. Bílé krvinky vypouštějí jako obranu proteázy. 

Antiproteázy pak zabraňují poškození tkáně plic. Pokud dojde k jejich 

nerovnováze, začnou proteázy převažovat a plicní tkáň se poškodí. Na 

dysbalanci se také podílí oxidační stres, což je nerovnováha mezi 

látkovou výměnou a volnými radikály a organismus není schopný rychlé 

detoxikace. 

 

5.2.1 Hlavní buněčné typy podílející se na zánětu u CHOPN. 

NEUTROFILY – Neutrofilní zánět je typickou obranou organismu reagující 

na noxy z vnějšího prostředí. Při CHOPN dochází zejména u exacerbací 

ke zvýšenému počtu neutrofilů. Neutrofily vylučují neutrofilní elastázu, 

proteinázu a kathepsin. Všechny tyto enzymy, které se uvolňují při 

rozpadu neutrofilů způsobují nebo se podílí na destrukci plicního 

parenchymu a také na chronické hypersekreci. 

ALVEOLÁRNÍ MAKROFÁGY – Patří spolu s neutrofily k základním buňkám 

zánětu u CHOPN. Zvýšený počet časně změněných makrofágů se nalézá 



                                           29 
 

již u mladých kuřáků. Činnost makrofágů je aktivována cigaretovým 

kouřem nebo škodlivinami, které způsobí vylučování TNFα čili faktor 

nádorové nekrózy, který umožňuje místní odpověď imunity spočívající 

v aktivaci vlásečnic a jejich zvýšené propustnosti, aktivaci endotelu a 

zvýšené srážlivosti krve v místě zánětu. 

T – LYMFOCYTY – Hlavní funkcí je tlumení průběhu imunitní reakce. U 

CHOPN je ve stěně dýchacích cest zvýšený počet lymfatických folikulů, 

které se podílí na ztluštění průduškové stěny, což může vést k obstrukci. 

B – LYMFOCYTY – Jejich zvýšené množství se vyskytuje u těžších forem 

CHOPN. Společně s T – lymfocyty mají dlouhodobou paměť na předchozí 

poškození způsobené inhalačními vlivy. Neutrofily, makrofágy a 

eozinofily reagují imunitní odpovědí na akutní poškození. 

EOZINOFILY – K jejich zvýšenému počtu dochází při exacerbacích u 

lehčích forem CHOPN. Eozinofily jsou kortikosenzitivní buňky, takže 

příznivě reagují na podávání kortikoidů během akutní exacerbace. 

DENDRITICKÉ BUŇKY – Představují ochranu před inhalačními 

škodlivinami, neboť aktivované dendritické buňky atrahují ostatní buňky 

časné fáze zánětu. 

MASTOCYTY – žírné buňky – Jsou buňkami časné alergické reakce, ale u 

CHOPN se podílí na chronickém zánětu, jelikož jejich vytvořené a 

uvolněné mediátory atrahují další buňky zánětu. 

EPITELIÁLNÍ BUŇKY BRONCHŮ A ALVEOLŮ – Jsou zdrojem zánětlivých 

mediátorů. Tyto buňky také produkují růstové faktory, které přispívají 

k remodelizaci průdušek. Důsledkem toho je chronická obstrukční 

bronchiolitida. 

FIBROBLASTY, MYOFIBROBLASTY, MYOBLASTY A ENDOTELIÁLNÍ BUŇKY 

– Jsou dalšími buňkami, které jsou aktivované mediátory uvolněnými 

z ostatních buněk. Vlastní produkcí se podílejí na stálosti a šíření infekce. 
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5.3 Stádia vývoje CHOPN 

U CHOPN rozlišujeme 4 stádia od 0 do 4, ale nultý stupeň se týká hlavně 

chronické bronchitidy bez průkazné obstrukce. 

0. stádium – rizikové – je nejslabší formou CHOPN. Projevuje se 

chronickým kašlem s expektorací sputa, zejména v ranních hodinách, ale 

bez poruchy plicních funkcí. 

1. stádium – lehké – v tomto stádiu může ustat chronický kašel i 

expektorace sputa, ale jsou zde již malé poruchy plicních funkcí, které 

pacient často ani nezaznamená. Jde o zhoršení proudění vzduchu 

průduškami. 

2. stádium – středně těžké – Plicní funkce se zhoršují a pacient začíná 

pociťovat dušnost a možné exacerbace. 

3. stádium – těžké – těžké poruchy plicní funkce a časté exacerbace. 

4. stádium – velmi těžké – dochází k těžkým bronchiálním obstrukcím. 

Může se objevit i respirační selhání nebo klinické projevy 

pravostranného srdečního selhání jako náplň krčních žil nebo otoky 

kolem kotníků. Exacerbace mohou být již život ohrožující. 

 

5.4 Patofyziologie příznaků 

CHOPN se projevuje jako chronická bronchitida, tzn. kašel s expektorací 

sputa. Postupem onemocnění se při fyzické námaze objevuje dušnost 

jako projev bronchiální obstrukce a hyperinflace. Při bronchiální 

obstrukci jsou slyšitelné fenomény jako pískoty a vrzoty, pocity tísně a 

dušnost. Kašel je způsoben hypersekrecí hlenu a drážděním sliznice 

zánětem. 
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5.5 Exacerbace 

Exacerbace je nové vzplanutí chronické choroby. Aby k tomuto stavu 

nedocházelo, je důležitá dobrá stabilizace stavu pacienta s CHOPN. 

Přesto k exacerbacím dochází, mohou být velmi plíživé a ze začátku 

bezpříznakové. Vyskytují se ale také s velmi rychlým vývojem, jako je 

tomu například u akutních virových infekcí a těžké formy exacerbace u 

3. a 4. stupně CHOPN by měly být hospitalizovány. 

Hlavními signály exacerbace jsou změny kašle ve smyslu jeho intenzity 

nebo charakteru, změny ve vykašlávání hlenu – objem, barva, výskyt 

dušnosti, slyšitelné fenomény, neschopnost větší fyzické námahy, 

používání pomocných dýchacích svalů, vznik cyanózy, otoky a další 

různorodé obtíže jako jsou změny nálad, poruchy spánku atd. 

V případě exacerbace je na místě lékařské vyšetření jako je spirometrie, 

sledování saturace kyslíkem, vyšetření acidobazické rovnováhy, kde 

můžeme pozorovat pokles saturace hemoglobinu kyslíkem, hyperkapnii 

(PaCO2 9,3kPa nebo více) a k poklesu pH krve na hranici 7,3 a méně, což 

znamená těžkou hyperkapnickou respirační insuficienci a respirační 

acidózu a v takovém případě je indikace k hospitalizaci na jednotce 

intenzivní péče. Dalším vyšetřením je hematologické i biochemické 

vyšetření krve, odběr sputa na mikrobiologii, skiagram hrudníku a EKG. 

Exacerbace může být tak závažná, že je nutný transport pacienta na 

ARO. Kritéria pro život ohrožující exacerbaci jsou těžká dušnost, dechová 

frekvence pod 35 dechů/min, hypoxemie, těžká acidóza (pH pod 7,25) a 

těžká hyperkapnie (PaCo2 nad 8,0 kPa), zástava dechu, kardiovaskulární 

komplikace jako je srdeční selhání, hypertenze a dále jiné komplikace 

jako jsou sepse, embolie apod.  

 

 

5.6 Vyšetření a pozorování stavu 

Jelikož je CHOPN chronické onemocnění je velmi důležitá častá kontrola 

stavu nemocného. Jelikož u pokročilé CHOPN může docházet k hubnutí, 

anorexii, kachektizaci apod. je na místě kontrolovat BMI, důležité je 

sledování funkce plic spirometrií, saturaci kyslíkem, sledovat hodnoty 

krevních plynů, sledovat spotřebu úlevových léku a regulovat jejich 

dávky, kontrolovat správnost inhalační techniky, sledovat celkovou 

anamnézu od poslední návštěvy, sledovat dušnost a v neposlední řadě 

také pozorovat toleranci fyzické zátěže. 
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Spirometrie je vyšetření vitální kapacity plic, které může prokázat 

ireverzibilní bronchiální obstrukci. Při vyšetření pro podezření na CHOPN 

se pacientovi aplikuje bronchodilatační lék, standardně 400 µg 

salbutamolu. Po této dávce se provede spirometrické měření a při FEV1 

80 % nebo méně můžeme mluvit o bronchiální obstrukci, která není plně 

reverzibilní. 

FEV1 –  je objem usilovného výdechu za 1. sekundu. Hodnotí se objem 

vzduchu v litrech, který pacient vydechne po maximálním nádechu. 

Dále je při spirometrii hodnoceno: 

 Dechový objem – TV – objem vzduchu vdechovaný při klidovém 

nádechu a výdechu. 

 Inspirační rezervní objem – IRV – objem vzduchu, který je ještě 

možný vdechnout po klidovém inspiriu. 

 Exspirační rezervní objem – ERV – objem vzduchu, který je ještě 

možný vydechnout po klidovém exspiriu. 

 Reziduální objem – RV – objem vzduchu, který zůstane v plicích 

po maximálním exspiriu.  

 Funkční reziduální kapacita – FRC – objem vzduchu, který zůstane 

v plicích po klidovém exspiriu. 

 Celková plicní kapacita – TLC – objem vzduchu, který je v plicích 

po maximálním inspiriu. Hodnotíme jím celkový plicní objem. 

RV, FRC a TLC lze měřit pouze celotělovými pletysmografy. 

 Maximální minutová ventilace – MMV – maximální objem 

vzduchu, který je možné vydechnout za jednu minutu 

[http://www.ulb.upol.cz] 

 

5.7 Léčba 

Léčba CHOPN je velice zdlouhavá, prakticky celoživotní. Nejdůležitější 

léčbou nebo spíše prevencí zhoršení stavu je okamžité zanechání 

kouření a dodržování zdravého životního stylu. Snažit se vyhýbat 

místům, kde je silně znečištěný vzduch jako například v barech. Pokud je 

pacient zaměstnaný na místech s velkým znečištěním vzduchu plyny 

nebo chemikáliemi, je vhodná změna pracovní pozice, popřípadě 

alespoň omezit inhalace škodlivých látek na minimum. Léčba spočívá 

především ve stabilizaci stavu postupným přidáváním léků v závislosti na 
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závažnosti stavu a stupni CHOPN. Vedle farmakoterapické léčby by měla 

být zavedena plicní rehabilitace a dlouhodobá domácí oxygenoterapie. 

Farmakologická léčba u stabilizované CHOPN je symptomatická. 

Základem je užívání bronchodilatancií podávané buď pravidelně, nebo 

podle potřeby. Indikovaná jsou inhalační β2 – mimetika s krátkodobým 

účinkem jako například Ventolin nebo Berodual. Další indikací jsou β2 – 

mimetika s dlouhodobým účinkem, která jsou určená hlavně pro 

pravidelné používání. Mají tu výhodu, že se nemusí používat tak často 

jako krátkodobá, jak z hlediska praktičnosti, tak efektivnosti. Používá se 

například Atimos. Další skupinou léků jsou inhalační anticholinergika 

s krátkodobým účinkem. Používá se například Atrovent užívaný k léčbě 

akutní exacerbace pomocí nebulizátoru. Nevýhodou toho roztoku je 

způsob užívání, protože v případě vlhké inhalace s obličejovou maskou 

může po přímém působení léku na oči způsobit akutní zelený zákal – 

glaukom. Dále se používají inhalační anticholinergika s dlouhodoubým 

účinkem jako Spiriva, která je používaná speciálním inhalačním 

systémem, který je velmi efektivní, protože účinek je navozen i při 

nízkých nádechových rychlostech. Tento druh léku bývá první volbou při 

stabilizované CHOPN. K dlouhodobé léčbě 3. a 4. stádia nemoci jsou 

indikované inhalační kortikosteroidy. Je třeba ale zvážit dlouhodobé 

užívání tohoto léku z důvodu nepříznivého poměru rizika a účinosti. 

Příkladem tohoto léku je Pulmicort. V některých případech se využívá 

léčba mukolytiky. Pro dlouhodobou léčbu se využívají mukolytika 

s antioxidačním účinkem, která snižuje počet exacerbací. Patří sem ACC 

long nebo Mucobene. Další prevencí zhoršení stavu je pravidelná 

vakcinace proti chřipce. Důležitou součástí léčby je rehabilitace, které 

mají zkvalitnit život a zvýšit toleranci fyzické námahy.  

Poslední částí je chirurgická léčba. Provádí se bulektomie – odstranění 

velké plicní buly, což je léze na plíci naplněná vzduchem, která při 

ruptuře může způsobit spontánní pneumotorax. Další operací je 

volumredukční operace. Jde o resekci části plíce z důvodu zmenšení 

hyperinflace. Méně prováděná je bronchoskopická volumredukce, při 

které se do bronchu umístí jednosměrný ventil, který funguje jako drén 

pro část plic s hyperinflací. Poslední je transplantace plic.  

[RICHARDS, EDWARDS, 2004]  

[KROFTA, 2005] 

[KAŠÁK, 2006] 
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6. Praktická část 

V praktické části mé práce chci popsat kazuistiku pacienta s CHOPN 

v nemocniční péči a kazuistiku pacienta v domácí péči. V obou případech 

použiji rozhovor s oběma pacienty, personálem nebo rodinou nahraný 

na diktafon. V další části se zaměřím na dotazník, kterým jsem chtěla 

zjistit a zároveň poukázat na životní styl i genetickou zátěž dotazovaných 

lidí, které významně přispívají k rozvoji CHOPN.  

 

6.1 Kazuistiky                                              

6.1.1 Kazuistika 1 

V této kazuistice se budu zabývat pacientem s CHOPN, který se vlivem 

exacerbací naskytl v dlouhodobé nemocniční péči.  

Polymorbidní pacient, muž 66 let. Žije s manželkou, nekouří již 15 let. 

Předtím vykouřil asi 10 cigaret za den. Nynější základní diagnóza – 

chronická obstrukční plicní nemoc. Dlouhodobě hospitalizovaný na LDN 

k rehabilitaci a celkové rekondici pro zhoršení stavu v domácí péči ve 

smyslu pohyblivosti, stability, soběstačnosti a zhoršení kognitivních 

funkcí ve smyslu orientace v prostoru. Zde frontální poruchy chování bez 

průkazu ischemického postižení mozku a závažná progrese chronické 

renální insuficience. Proto přeložen na interní oddělení. Zde byla 

prováděna rehydratace s dobrým efektem. Zde ale v ranních hodinách 

dušnost, zhoršené vědomí. Po podání solu – medrolu a kyslíku stav 

přechodně zlepšen a v odpoledních hodinách transport na neurologické 

vyšetření, ale v průběhu transportu saturace 70% a následně pacient 

v akutní respirační insuficienci, v bezvědomí, bez reakce na okolí, 

cyanóza. Provedena urgentní intubace, podán Propofol 150mg, SCHJ 

100mg, ETR 8,5. Poté zlepšení saturace na 96%, odsáto velké množství 

hnědožlutého vodnatého sputa. Transport na ARO. Zde stav 

stabilizován, ale dýchání není možné bez podpory ventilace. Proto 

transport na jednotku dlouhodobé intenzivní péče.  

Na DIP je pacientův stav stabilní. Plně při vědomí, spolupracuje, 

komunikuje bez omezení. Nyní bez dušnosti, není dobře psychicky 

naladěn. Fixován na parametry ventilátoru, na jejichž změny reaguje 

atakami dušnosti. Vyžaduje velmi časté léčebné i ošetřovatelské 

intervence. Denně je na několik hodin odpojován od ventilátoru. Na 

tomto oddělení jsem dostala možnost pohovořit si s pacientem i 

s personálem.  
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Rozhovor s pacientem: 

1. Jak dlouho a v kolika letech jste začal s kouřením? – „S kouřením jsem 

začal ve svých 17 letech a kouřil jsem až do doby, kdy mi zjistili diagnozu 

CHOPN. Poté jsem kouřit přestal, bylo mi 51 let.“ 

2. Kolik jste denně vykouřil cigaret? – „Zezačátku jen pár, ale později to 

bylo tak 10 cigaret někdy i více. Hlavně v hospodě, tam jsem vykouřil 

třeba i celou krabičku.“ 

3. Jak vypadal váš životní styl před a po zjištění nemoci? – „Dřív jsem 

každý pátek chodil do hospody, rád jsem s kamarády hrával karty. Jinak 

jsem žil normálně jako každý. Po zjištění, že jsem nemocný, jsem karty 

omezil, ale přiznávám, že nepřestal.“ 

4. Kde jste pracoval? – „Pracoval jsem jako elektrikář.“ 

5. Myslíte si, že vaše práce mohla přispět k rozvoji vaší nemoci? – 

„Myslím, že ne. Sice jsem někdy pracoval v prachu nebo skelné vatě, ale 

nijak zvlášť často.“ 

6. Měl někdo z vaší rodiny stejnou nemoc jako vy? – „Myslím, že touto 

nemocí trpěl můj dědeček, ale zemřel, když jsem byl ještě malý. Nejsem 

si jistý.“ 

7. V kolika letech vám diagnostikovali CHOPN a co to pro vás 

znamenalo? – „ V 51 letech. Co to pro mě znamenalo? No, určitě mi 

vadilo, že nemůžu tolik chodit do hospody. To kouření mi ani nevadilo, 

manželka stejně dlouho chtěla, abych kvůli zdraví přestal.“ 

8. Manželka kouří nebo kouřila? – „Ne, manželka je zatvrzelý nekuřák.“ 

9. Jak jste na tom byl s fyzickou aktivitou? Mohl jste stále dělat stejné 

věci nebo sporty jako před nemocí? – „Ze začátku ano, ale postupně 

jsem se zadýchával i do schodů. Hrával jsem někdy fotbal nebo chodil do 

posilovny, ale pak už to nešlo.“ 

10. Co pobyt tady v nemocnici? Jak se tady cítíte? – „No, je jasné, že 

bych chtěl domů, ale sestřičky jsou tady hodné. Snažím se odpojovat a 

zvykat si být bez té mašiny. V létě jezdím se sestřičkami na kolečkovém 

křesle i ven. Ale často se tu nudím. Moc chci domů.“ 
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Rozhovor s personálem: 

1. Jak vypadá každodenní péče o tohoto pacienta? – „Každé ráno u 

pacienta provádíme hygienu. Jezdí do koupelny na kolečkovém křesle 

bez ventilátoru. Někdy ale potřebuje jet s kyslíkem. Hodně nám 

pomáhá, takže to většinou probíhá v klidu. Poté dostane snídani, 

spolkne léky a pak den probíhá standardně. Musíme ho hodně nutit do 

pití a někdy i jídla. Má zavedený PEG, takže někdy dostává tekutiny 

touto cestou.“ 

2. Vyžaduje nějakou speciální péči? – „Někdy ano. Vyžaduje hodně 

pozornosti. Chce, aby u něj neustále někdo byl. Často chce také barvit 

vlasy, prý aby si nepřipadal starý. Je háklivý na jakoukoli špínu. Všechno 

musí být bez jediného flíčku, jinak je problém.“ 

3. Chodí k němu rehabilitační sestra? A má nějaká speciální rehabilitační 

cvičení? – „Rehabilitační sestra je tu denně. Provádí s ním standardní 

cviky pro posílení svalů, cvičení jemné motoriky, nacvičují chůzi, 

procvičují paměť. Má rád hodně křížovky a různé rébusy. Speciálně pro 

něj máme sestavený plán dechové rehabilitace. Procvičují také ovládání 

kašle a zvládání dušností.“ 

4. Jak se ke cvičení staví? Je spíše aktivní nebo pasivní? – „Cvičí docela 

rád. Občas má ale špatnou náladu a to pak nechce téměř spolupracovat. 

Rád si luští ty křížovky a baví ho třeba nafukování balónků, na které pak 

maluje obličeje.“ 

5. Jaká je prognóza? Je šance na odchod zpět do domácí péče? – „Šance 

tu určitě je, ale u něj hodně záleží na psychické stránce. Je na ventilátor 

hodně fixovaný, ale spíš psychicky, než pro dechové obtíže. Jinak je 

téměř soběstačný. Potřeboval by sice asi domácí sestru, ale jinak si 

myslím, že by to s určitou pomocí zvládal docela dobře.“ 

 

Poznámka: V těchto rozhovorech byly pozměněny některé části 

vzhledem ke gramatické stránce a spisovnosti. 
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6.1.2 Kazuistika 2 

V této kazuistice se budu zabývat pacientem s CHOPN v domácí péči. 

Opět jsem provedla rozhovor s ním a místo personálu s pacientovou 

rodinou. 

Žena, nekuřačka, 85 let se stabilizovanou chronickou obstrukční plicní 

nemocí v domácí péči. Dále má diagnostikovanou hypertenzi a diabetes 

na perorálních diabeticích. Manžel zemřel na akutní infarkt myokardu 

před 4 lety. Nyní žije s dcerou. Před 40 lety byla pacientce 

diagnostikována CHOPN po návštěvě praktického lékaře pro občasné 

dušnosti hlavně v noci a při fyzické námaze, častou únavu a 

dlouhotrvající kašel bez předchozího nachlazení. Nasazena počáteční 

léčba kortikosteroidy a inhalacemi bronchodilatancií. Po větší exacerbaci 

hospitalizace na interním oddělení, kde po stabilizaci stavu opět 

transport do domácí péče. Nasazena domácí oxygenoterapie, inhalace 

dle potřeby, nasazena anticholinergika. Stav nyní dlouhodobě 

stabilizován s občasnými slabými exacerbacemi, které pacientka zvládá 

sama nebo po domluvě se svým praktickým lékařem.  

Rozhovor s pacientkou: 

1. Jak dlouho trpíte touto nemocí? – „To už je dávno. Je tomu asi 40 let.“ 

2. Jak vypadal váš životní styl? – „Inu byla jsem veselé děvče. V tu dobu 

bylo mé dceři 20 let. Holka na vdávání. S manželem jsme žili běžný život. 

Nic zvláštního. Chodili jsme občas někam s přáteli, na výlety. Jezdili jsme 

hodně na výlety na kola.“ 

3. Kde jste pracovala? – „Pracovala jsem jako dělnice ve fabrice. Brousila 

jsem ouška na hrníčky.“ 

4. Myslíte si, že vaše práce mohla pomoci k rozvoji vaší nemoci? – „Inu, 

myslím, že mohla. Bylo tam hodně prachu z toho broušení a bývala jsem 

tam i osm hodin denně.“ 

5. Změnila jste tedy zaměstnání po zjištění, že máte CHOPN? – „Ale ne. 

Sice mi říkali, ať odejdu, ale měla jsem to tam ráda, nechtěla jsem 

odcházet. Ale i když se to možná nezdá, tak byla ta práce hodně náročná 

a tak jsem časem stejně musela odejít.“  

6. Vaše fyzická stránka se tedy hodně zhoršila? A co vaše výlety na 

kolech? – „Zhoršila. Výlety jsme museli na dlouho zrušit. Nebyli jsme 

nikde téměř tři roky. Pak jsem si ale řekla, že mi to chybí, a i když jsme je 



                                           38 
 

museli zkrátit, tak jsme stejně jezdili. Ale nebylo to jako předtím. Bývala 

jsem hodně unavená a zadýchaná.“ 

7. Kouřila jste někdy? – „Kouřila jsem jen v mládí a jen chviličku. 

Nepamatuji si už, jak dlouho to bylo, ale ani jsem si na to myslím 

nenavykla.“ 

8. Váš manžel kouřil? – „Ano, kouřil skoro dvě krabičky denně. Ale když 

zjistil, že jsem nemocná, chodil kouřit na zahrádku.“ 

9. Jak to doma zvládáte v běžném dni? – „Dobře. Dcera mi hodně 

pomáhá a taky sem jezdí pomáhat sestřička.“ 

10. Myslíte zdravotní sestřičku pro domácí péči? – „Ano. Je moc hodná. 

Přijde mě každý den zkontrolovat, dá mi nějaké prášky a občas i dojde 

nakoupit, když dcera nemůže. Vždycky mi přiveze něco dobrého.“ 

11. Cvičíte doma? – „Cvičím. Sestřička mě to naučila a někdy cvičí se 

mnou, ale většinou cvičím s dcerou.“ 

12. Měl někdo ve vaší rodině tuto nemoc? – „Ano. Měla ji moje sestra, 

otec i babička.“ 

13. Omezuje vás vaše nemoc nějak zásadně v životě? – „Není to tak 

hrozné. Někdy mi bývá špatně a hůř se mi dýchá. Někdy mě taky hodně 

trápí kašel a jsem moc unavená. Taky musím sledovat počasí, a když je 

velká zátěž, tak moc nechodím ven.“ 

14. Chodíte na pravidelné kontroly? – „Chodím k paní doktorce jednou 

týdně na kontrolu, a když je mi hůř, tak mě vždycky pošle na spirometrii 

a jednou jsem byla dokonce v nemocnici, ale byla jsem zase brzy doma.“ 
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Rozhovor s rodinou: 

1. Jak dlouho se o maminku staráte? – „Asi čtyři roky. Od doby, co umřel 

tatínek. Nechtěla jsem, aby byla doma sama ani někde v ústavu.“ 

2. Kde pracujete? – „Jsem zdravotní sestra na interní ambulanci. Proto 

se také o maminku doma starám, ale občas potřebujeme pomoc domácí 

sestry. Bývá tady s ní doma, když musím být v práci.“ 

3. Kouříte? – „Kouřila jsem do doby, než mamince tu nemoc zjistili. Pak 

jsem přestala.“ 

4. Myslíte si, že jste také ohrožená touto nemocí? – „Mělo to docela 

hodně členů rodiny, takže určitě ano. Je smutné, že jsem si to uvědomila 

až po tom, co onemocněla.“ 

5. Vyžaduje nějakou speciální péči? Jak vypadá váš den? – „Je celkem 

soběstačná, ale i vzhledem k jejímu věku už potřebuje pomoct třeba 

s hygienou nebo oblékáním. Já vstávám ráno v osm hodin. Dojdu 

nakoupit, pak uvařím. Mezitím se maminka probudí. Pomůžu jí 

s hygienou a oblékáním, připravím jí snídani a nechám jí najíst. Pak chce 

sledovat chvilku televizi. Naobědváme se a já pak musím do práce. Jsem 

tam ale jen čtyři hodiny a pak se zase vracím domů. V té době přijíždí 

domácí sestra a o matku se stará, než přijdu. Navečer ji vezmu na 

krátkou procházku a pak si doma zacvičíme. Navečeříme se a jdeme 

spát. Samozřejmě musím stále dohlížet na braní léků.“ 

6. Musí to pro vás být velmi vyčerpávající. – „Není to lehké, ale vím, že 

by to samé udělala pro mě. Nechci, aby byla někde na LDN. Někdy mám 

o ní hodně strach. Bývá jí občas zle, ale naštěstí to zatím zvládáme 

dobře.“ 

 

Poznámka: V těchto rozhovorech byly pozměněny některé části 

vzhledem ke gramatické stránce a spisovnosti. 
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6.2 Dotazník 

Po obou rozhovorech s pacienty vyplynulo několik příčin, které by mohly 

CHOPN způsobovat. Zejména je to genetická zátěž a špatný životní styl. 

Chtěla jsem také zjistit, jak velká je informovanost o CHOPN, protože si 

myslím, že vzhledem k rozšířenosti této nemoci je velice málo informací 

nebo o informace není zájem. Proto jsem se rozhodla rozdat 30 

dotazníků lidem, které potkám na ulici v Mariánských Lázních. 30 

dotazníků mi bylo vráceno.  

 

1. Věk 

2. Pohlaví Žena / Muž 

3. Víte, co je to CHOPN? Ano / Ne / Už jsem to někdy slyšel/a 

4. Trpíte CHOPN? Ano / Ne / Nevím 

5. Znáte někoho, kdo touto nemocí trpí? Ano / Ne 

6. Trpí někdo z vaší rodiny touto nemocí? Ano / Ne / Nevím 

7. Máte nějaké plicní onemocnění? Ano / Ne / Nevím 

8. Kouříte?  Ano / Ne / Příležitostně 

9. Kouří někdo z vašich blízkých? Ano / Ne 

10. Myslíte si, že žijete zdravě? Ano / Ne / Nevím 

11. Máte dostatek pohybu? Ano / Ne / Průměrně 

12. Chodíte na pravidelné lékařské kontroly? Ano / Ne 

13. Pracujete v prašném prostředí? Ano / Ne 

14. Navštěvujete často místa s velkým znečištěním vzduchu? (bary, 

restaurace, diskotéky) Ano / Ne / Občas 

15. Víte, co je to ventilátor? Ano / Ne  

16. Pracujete ve zdravotnictví? Ano / Ne 

17. Setkal/a jste se někdy s nějakými informacemi o CHOPN? (letáky, 

semináře pro veřejnost) Ano / Ne 

18. Chtěl/a byste nyní informační leták o CHOPN? Ano / Ne 
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6.2.1 Číselné vyhodnocení dotazníku 

Odpovědi na dotazník byli vcelku překvapivé. Spolu s dotazníkem jsem 

měla s sebou letáky o CHOPN pro případné zájemce o informace. 

1. Věk 

Průměrný věk dotazovaných osob byl 40,23 let. 

 

2. Pohlaví  

Z dotazovaných bylo 15 žen a 15 mužů. 

 

3. Víte, co je to CHOPN?  

Na tuto otázku odpovědělo „ano“ 4 lidé – 2 ženy a 2 muži  

Na tuto otázku odpovědělo „ne“ 25 lidí – 12 žen a 13 mužů 

Na tuto otázku odpověděla jedna žena „už jsem o tom někdy slyšela“ 

          

4. Trpíte CHOPN?  

2 dotazovaní odpověděli „ano“ – 2 muži 

10 dotazovaných odpovědělo „ne“ – 7 žen a 3 muži 

18 dotazovaných odpovědělo „nevím“ – 8 žen a 10 mužů 

 

5. Znáte někoho, kdo touto nemocí trpí?  

10 dotazovaných odpovědělo „ano“ – 2 ženy a 8 mužů 

20 dotazovaných odpovědělo „ne“ – 13 žen a 7 mužů 

  

6. Trpí někdo z vaší rodiny touto nemocí?  

6 dotazníků se vrátilo s odpovědí „ano“ – 2 ženy a 4 muži 

16 dotazníků se vrátilo s odpovědí „ne“ – 10 žen a 6 mužů 

8 dotazníků se vrátilo s odpovědí „nevím“ – 3 ženy a 5 mužů 
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7. Máte nějaké plicní onemocnění?  

15 uvedlo, že „ano“ – 7 žen a 8 mužů 

8 uvedlo, že „ne“ – 5 žen a 3 muži 

7 uvedlo, že „neví“ – 3 ženy a 4 muži 

 

8. Kouříte?   

25 dotazovaných odpovědělo „ano“ – 10 žen a 15 mužů 

3 dotazovaní odpověděli „ne“ – 3 ženy 

2 dotazovaní odpověděli „příležitostně“ – 2 ženy 

 

9. Kouří někdo z vašich blízkých?  

15 odpovědí bylo „ano“ – 5 žen a 10 mužů 

15 odpovědí bylo „ne“ – 10 žen a 5 mužů 

 

10. Myslíte si, že žijete zdravě?  

Odpověď „ano“ označilo 6 lidí – 5 žen a 1 muž 

Odpověď „ne“ označilo 8 lidí – 3 ženy a 5 mužů 

Odpověď „nevím“ označilo 16 lidí – 7 žen a 9 mužů 

 

11. Máte dostatek pohybu?  

„ano“ zvolilo 10 lidí – 4 ženy a 6 mužů 

„ne“ zvolilo 5 lidí – 4 ženy a 1 muž 

„průměrně“ zvolilo 15 lidí – 7 žen a 8 mužů 
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12. Chodíte na pravidelné lékařské kontroly?  

25 dotazníků vráceno s odpovědí „ano“ – 15 žen a 10 mužů 

5 dotazníků vráceno s odpovědí „ne“ – 5 mužů 

 

13. Pracujete v prašném prostředí?  

7 uvedlo „ano“ – 7 mužů 

23 uvedlo „ne“ – 15 žen a 8 mužů 

 

14. Navštěvujete často místa s velkým znečištěním vzduchu? (bary, 

restaurace, diskotéky)  

6 dotazovaných odpovědělo „ano“ – 2 ženy a 4 muži 

5 dotazovaných odpovědělo „ne“ – 3 ženy a 2 muži 

19 dotazovaných odpovědělo „občas“ – 10 žen a 9 mužů 

 

15. Víte, co je to ventilátor?  

15 dotazníků se vrátilo s odpovědí „ano“ – 10 žen a 5 mužů 

15 dotazníků se vrátilo s odpovědí „ne“ – 5 žen a 10 mužů 

 

16. Pracujete ve zdravotnictví?  

2 odpovědi byly „ano“ – 2 ženy 

28 odpovědí bylo „ne“ – 13 žen a 15 mužů 

 

17. Setkal/a jste se někdy s nějakými informacemi o CHOPN? (letáky, 

semináře pro veřejnost) 

5 dotazovaní odpověděli „ano“ – 3 ženy a 2 muži 

25 dotazovaných odpovědělo „ne“ – 12 žen a 13 mužů 
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18. Chtěl/a byste nyní informační leták o CHOPN?  

5 dotazovaných lidí si leták vzalo – 5 žen 

25 lidí leták odmítlo – 10 žen a 15 mužů 
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6.2.2 Grafové znázornění dotazníku 

Pro lepší představu a orientaci v dotazníku jsem se rozhodla zakreslit vše 

do přehledných grafů.  
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7. Diskuze 

Jak jsem již zmiňovala, CHOPN je jednou z největších „zabijáků“ na 

světě. Podle mého šetření z rozhovorů vyplývá, že zátěž z vnějšího 

prostředí výrazně přispívá k rozvoji této nemoci. Když pomineme 

genetickou zátěž, dalo by se říct, že je to nemoc, kterou si pacient svým 

způsobem přivodí sám, zejména tedy kouřením, ať už se jedná o kouření 

krátkodobé nebo dlouhodobé. Valná většina z dotazovaných kouřila. 

Stejně tak životní styl má významnou roli. Pokud jste silný kuřák, co 

často navštěvuje bary a diskotéky a navíc ještě pracujete v prašném 

prostředí, máte velice dobrou šanci „vypěstovat“ si u sebe chronickou 

obstrukční plicní nemoc. Samozřejmě po genetické stránce nemůžeme 

nic změnit, ale pokud jsme informováni o tom, že je zde rodinná zátěž, 

můžeme se nemoci snažit předcházet. Přinejmenším zdravější 

životosprávou a pravidelnými kontrolami u lékaře. Myslím si, že u tak 

závažného onemocnění je to celkem malá daň za zdraví a kvalitnější 

život. Z hlediska informovanosti jsem byla možná až překvapená, jak 

špatně jsou lidé informovaní. Zastávala jsem názor, že informovanost je 

malá, ale z 30 lidí o CHOPN slyšelo pouze 5 a z toho ještě dva z nich byli 

zdravotníci. To bylo nad má očekávání. Možná to ale není jen vinou 

nízkého poskytování informací. Jak jsem v dotazníku zjistila, tak většina 

lidí o informace ani neměla zájem. Přitom by je přečtení letáku stálo pět 

minut. Mimo dotazník jsem se pak ptala lidí, jestli by kvůli této nemoci 

byli ochotni přestat kouřit, i kdyby jen z preventivních důvodů. Odpověď 

se mi dostala téměř jednotná – ne nebo možná. „Kouřím už tolik let a 

nic mi není, proč bych měl teď přestávat?“ byla jedna z odpovědí, které 

se mi také dostalo. Myslím si, že by měli lidé více přicházet do kontaktu 

s pacienty s touto nemocí, aby viděli, že život s CHOPN není snadný po 

žádné stránce a že to vyžaduje velkou trpělivost i sílu k překonání nebo 

alespoň stabilizování stavu. Přijde mi, že většina lidí i přesto, že nemoc 

zná, nechce více informací právě ze strachu z ní. Je to ale čistě můj názor 

a chápu, že nikoho nemůžu přinutit, zájem musí projevit každý sám a tím 

pádem mohu pouze použít jeden citát, který tuto situaci dobře 

vystihuje… 

 

„Dočetl jsem se, že kouření doutníků škodí zdraví. Tak jsem se rozhodl, že 

přestanu číst noviny.“ 

Winston Leonard Spencer Churchill 
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8. Závěr 

 

Můj hlavní vytyčený cíl bylo představit CHOPN jako takovou a upozornit 

především na rizika jejího vzniku a na dle mého názoru podceňovanou 

závažnost tohoto onemocnění. Mezi mé dílčí cíle patřilo popsat 

možnosti léčby a zpracovat obraz pacienta, který tímto onemocněním již 

trpí. Poté také vypracovat dotazník na základě rozhovoru s pacientem, 

který mi pomůže lépe porozumět životu člověka s CHOPN. 

Myslím si, že vytyčené cíle jsem splnila. Na základě dotazníku jsem 

zjistila nové poznatky i se v některých případech utvrdila ve svých 

názorech. Z rozhovoru s oběma pacienty vyplývá, že život s CHOPN 

vyžaduje hodně omezení a pevnou vůli i trpělivost. Věřím, že moje 

absolventská práce bude přínosem pro všechny, kteří se o toto téma a 

onemocnění zajímají. 
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Summary 

Diseases of respiratory system focusing on chronical obstruktive 

pulmonary disease 

CHOPN (in Czech: chronická obstrukční plicní nemoc) is chronic 

obstructive pulmonary disease. The reason why I choosed this theme is 

that this disease is very often occurring disease in population with 

growing tendency. Due to this disease die about 3 millions people every 

year all over the world. In my work I would like to describe and draw 

attention to diseases of respiratory system and then I would like to 

describe only CHOPN. 

In the first part I am going to describe anatomy and physiology of 

respiratory system then each diseases caused by genetic or 

posttraumatic conditions such as pneumony or pneumotorax etc. In the 

last part I am going to describe CHOPN, its creation, examination, 

diagnosis and treatment. Informations  about this diseases I collected 

from professional books but also from books for acute and intensive 

care.  

In the practical part I am going to describe a pacient with CHOPN and 

with other diseases of respiratory system. In this part I will use an 

interview with pacient who has this disease. Then I am going to sum up 

a questionnaire made amongst people by myself. I handed out 30 

questionnaire to 15 women and 15 men. In my questionnaire I asked 

questions about smoking, lifestyle, genetics etc. I have found that a lot 

of people don’t have health lifestyle. They smoke a lot and go to the bar 

and – as I was very surprised – have very little information about this 

disease. I think that it is very important to prevent this disease because 

it is very dangerous. For the interview I made I had chosen a patient in 

hospital care in need of mechanical ventilator for breathing. I asked 

about his day in hospital, his treatment, rehabilitation etc. and then I 

spoke also with staff.  Then I made one interview with a patient and his 

family in home care about his rehabilitation and treatment to realize if it 

is difficult to treat him at home etc.  

I think that my goals were achived.   

Key words: 

Cronical obstruktive pulmonary disease , respiratory problems,  

intubation, ventilator , intensive care unit, home care 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1 - Otevřený pneumotorax 

[http://zshk.cz/] 

 

 

Příloha č. 2 – CHOPN 

[http://google.com/] 
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Příloha č. 3 – Ventolin inhaler 

[http://www.vrdrug.com/] 

 

 

 

Příloha č. 4 – Ventilátor 

[http://www.rtmagazine.com/] 
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Příloha č. 5 – Domácí oxygenoterapie 
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