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Vydavateľ

Respiračné infekcie predstavujú najčas-
tejšiu formu infekcií v akejkoľvek vekovej 
kategórii, pričom s vekom ich frekvencia 
obvykle klesá. Samostatnú kategóriu pred-
stavujú jedinci, ktorým na základe rôznych 
faktorov a charakteristík (chronické ochore-
nia, alergie, imunosupresívna liečba a pod.) 
hrozí zvýšené riziko vzniku respiračných in-
fekcií a ich komplikácií. Vzhľadom na frek-
ventovanosť  výskytu  respiračné infekcie 
predstavujú dôležitú sociálno-ekonomickú 
záťaž pre spoločnosť a zdravotný systém. 

Okrem infekčných respiračných ochorení sa často 
stretávame aj s rôznymi neinfekčnými respiračnými 
stavmi, či už akútnymi alebo chronickými. Medzi naj-
častejšie patrí rinosinusitída rôznej etiológie (alergic-
ká a nealergická, s polypmi či bez polypov), bronchi-
álna astma, chronická obštrukčná choroba pľúc a iné 
stavy. Infekcie predstavujú častú príčinu zhoršenia 
priebehu neinfekčných ochorení5, 7. 

Respiračné infekcie sú charakterizované mikrobiálnou 
náložou, odpoveďou respiračného epitelu a aktivá-
ciou zápalu a imunitných reakcií. Tieto aspekty vedú 
k štrukturálnym a funkčným zmenám v respiračnom 
systéme – obrázok 1. Dochádza k zmnoženiu pohá-
rikovitých žliazok, čo vedie k nadmernej tvorbe hy-
perviskózneho hlienu. Dochádza taktiež k oslabeniu 
mukociálneho klírensu, buď na základe priameho to-
xického vplyvu mikroorganizmov na riasinky a ich kmi-
tanie, alebo nepriamo cez zvýšenie viskozity hlienu  
v lumene dýchacích ciest. Respiračné epitelové bunky 
tvoria mnohé prozápalové a chemotaktické zlúčeniny, 

ktoré vedú k rozvoju zápalového infiltrátu v dýchacích 
cestách. Ten je sprevádzaný oxidačným stresom, ktorý 
poškoduje štruktúru a funkciu biomolekúl. Zápal ná-
sledne vedie k zvýšeniu reaktivity kašľových recepto-
rov. Všetky tieto faktory spôsobujú klinické príznaky 
respiračných infekcií, či už z dýchacích ciest (kašeľ, ex-
pektorácia, obštrukcia s piskotmi, bronchiálna hyper-
reaktivita, kongescia a výtok z nosa), alebo na úrovni 
celého organizmu (zvýšená telesná teplota, slabosť, 
myalgie, únava) – obrázok 2. 

Obrázok 1. Respiračné infekcie a ich aspekty.

Obrázok 2. Komplikácie a špecifiká respiračných 
infekcií.
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V liečbe a prevencii respiračných infekcií využívame 
mnohé postupy. Jedným z nich je imunomodulačná 
liečba určená najmä jedincom s vysokou frekvenciou 
respiračných infekcií, s pridruženými odchýlkami  
v imunitných funkciách alebo v rizikovom období. 
Nemenej dôležitým preventívnym nástrojom je oč-
kovanie proti vybraným respiračným ochoreniam 
(napr. chrípka, pneumokoky)5, 6, 8.

V prípade už vzniknutej respiračnej infekcie je voľ-
bou efektívna a včasne nasadená adekvátna terapia. 
Tá dokáže signifikantne zmierniť intenzitu príznakov, 
skrátiť ich trvanie, ale aj predchádzať respiračným 
komplikáciám. Vzhľadom na fakt, že väčšina respi-
račných infekcií je vyvolaná vírusmi, je správnym prí-
stupom použitie účinnej symptomatickej liečby, ktorá 
dokáže efektívne ovplyvniť jednotlivé aspekty respi-
račných infekcií. Takáto liečba môže nepriamo znížiť 
aj potrebu antibiotickej liečby, čo je vzhľadom na ná-
rast antibiotickej rezistencie dôležitým pozitívnym 
faktorom. Jednou z najčastejších skupín látok v lieč-
be respiračných ochorení sú tzv. mukoaktívne látky –  
obrázok 31. Takou látko je erdosteín, ktorý sa významne 
líši od doposiaľ používaných mukolyticko-expektorač-
ných prípravkov, a to predovšetkým na základe svojho 
multifaktoriálneho pôsobenia2-7.
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Obrázok 3. Rozdelenie mukoaktívnych látok a ich základné charakteristiky (podľa Balsamo et al., 2010).
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Obrázok 3. Rozdelenie mukoaktívnych látok a ich základné charakteristiky (podľa Balsamo et al., 2010).

Hypersekrécia hlienov v dýchacích cestách 
je charakteristickým príznakom mnohých 
závažných ochorení dýchacích ciest, ako je 
astma, chronická obštrukčná choroba pľúc 
(CHOCHP) a cystická fibróza (CF). Avšak 
každé ochorenie má inú zápalovú odpoveď 
dýchacích ciest, s následným fenotypom hy-
persekrécie hlienov. Preto by sa dalo očaká-
vať, že optimálna liečba nadprodukcie hlie-
nu v dýchacích cestách bude špecifická pre 
dané ochorenie. Mukoaktívne látky sú po-
pulárna a početná lieková skupina dostup-
ná pre klinické využitie na liečbu akútnych  
i chronických respiračných ochorení. Vo vše-
obecnosti možno povedať, že sú to liečivá 
dobre tolerované a s minimom nežiaducich 
účinkov, podobných účinkom placeba. Raci-
onálne odporúčania týchto liekov v usmer-
neniach na liečbu astmy, CHOCHP alebo CF 
sú limitované nedostatkom dôkazov v rámci 
klinických štúdií. Hlavným cieľom mukoak-
tívnych liečiv je zvýšiť schopnosť vykašlia-
vať spútum a/alebo znížiť hypersekréciu 
hlienu. Podľa mechanizmov účinku ich mô-
žeme rozdeliť na expektoranciá, mukoregu-
látory, mukolytiká a mukokinetiká (tab. 1). 
Treba poznamenať, že liečivá, ktoré mobili-
zujú mukociliárny klírens, sú z hľadiska me-
chanizmov účinku v protiklade s liečivami, 
ktoré ovplyvňujú efektivitu kašľa. 

Tabuľka 1. Rozdelenie mukoaktívnych látok a ich zá-
kladné charakteristiky (upravené voľne podľa Balsa-
mo et al., 2010)

Respiračné ochorenia 
a využívanie mukolytík
Chronická bronchitída sa vyvinie počas života asi  
u 40 % fajčiarov a je spojená so zrýchleným pokle-
som pľúcnych funkcií a s rizikom vzniku chronickej 
obštrukčnej choroby pľúc. Približne jednej štvrtine 
fajčiarov reálne hrozí rozvoj klinicky významnej chro-
nickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP). CHOCHP 
je chronické, veľmi heterogénne ochorenie s celosve-
tovo stúpajúcou mortalitou a morbiditou. Za hlavné 
mechanizmy v patogenéze ochorenia sa považujú oxi-
datívny stres, zápal, dysbalancia v systéme proteáz  
a antiproteáz, či už genetického pôvodu, alebo vply-
vom zápalových buniek a ich mediátorov a apoptóza. 

Erdosteín z pohľadu 
pneumológa

MUDr. Mária Drugdová 
Pneumo-Alergo Centrum, člen skupiny Falck Healthcare a.s.
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Na základe klinických štúdií možno povedať, že kľú-
čovú úlohu hrá oxidačný stres, ktorý sa podieľa na 
aktivácii zvyšných mechanizmov. GOLD 2019 definuje 
CHOCHP ako bežné preventabilné a liečiteľné ocho-
renie, charakterizované pretrvávajúcimi respiračnými 
príznakmi a obštrukciou dýchacích ciest zapríčinenou 
abnormalitami dýchacích ciest a/alebo alveol v dôsled-
ku signifikantnej expozície škodlivým časticiam alebo 
plynom. Aj keď je CHOCHP definovaná na základe 
pľúcnych funkcií, závažnosti obštrukčnej ventilačnej 
poruchy (FEV1/FVC < 70 %), pacient vyhľadá lekára 
obvykle na základe subjektívnych ťažkostí. Respirač-
né príznaky, napríklad progredujúca dýchavica, kašeľ, 
zvýšená tvorba hlienov, pískanie, tlak na hrudníku a 
anamnéza exacerbácií sú určujúce pre klasifikáciu a 
následnú voľbu terapeutickej stratégie. Najdôležitej-
šou liekovou skupinou pri liečbe CHOCHP sú dlhodo-
bo pôsobiace bronchodilatanciá zo skupiny anticho-
linergík (LAMA) a beta-2-mimetík (LABA), alebo ich 
kombinácia, ktorú je potrebné zvážiť u pacientov  
s pretrvávajúcou symptomatológiou a je prvou voľbou 
pri závažnej symptomatológii v špecifickej skupine 
pacientov. U pacientov s perzistujúcimi symptómami 
alebo častými exacerbáciami sú používané tiež proti-
zápalové lieky, inhalačné kortikoidy (treba zvážiť 
v prípade hypereozinofílie, anamnézy astmy), selek-
tívne inhibítory fosfodiesterázy-4 (treba zvážiť  
v prípade chronickej bronchitídy), makrolidové an-
tibiotiká (treba zvážiť v prípade bývalých fajčiarov, 
bronchiektázií) a mukokinetiká/mukoregulátory s 
antioxidačným účinkom (Tabuľka 2). Cieľom individu-
alizovanej, komplexnej terapie je zníženie frekvencie 
a závažnosti akútnych exacerbácií, redukcia prízna-
kov ochorenia, zlepšenie tolerancie záťaže a celkové-
ho zdravotného stavu.

Erdosteín je mukoaktívny tiolový antioxidant. Pô-
vodne bol používaný ako mukolytikum, keďže pôsobí 
narušením disulfidových väzieb glykoproteínov hlienu 
s následným ovplyvnením jeho fyzikálnych vlastnos-
tí, čo vedie k zvýšeniu klírens hlienu. Viaceré štúdie 
ukázali, že na jeho klinickej účinnosti sa významnou 
mierou podieľa aj jeho protizápalová a antibakteriálna 
aktivita. Klinická štúdia Equalife preukázala význam-
né zlepšenie kvality zdravia a zníženie exacerbácií  
v porovnaní s placebom u pacientov liečených erdo-
steínom dávkou 600 mg denne. Terapeutický benefit 
erdosteínu sa potvrdil aj u pacientov s CHOCHP s opa-

kovanými, dlhodobými alebo ťažkými exacerbáciami. 
Liečba erdosteínom (600 mg/deň) s pro-cysteínom 
znižuje produkciu kyslíkových radikálov indukova-
nú cigaretovým dymom v alveolárnych makrofágoch 
a hladiny chemotaktických cytokínov IL-6 a IL-8  
v bronchiálnych sekrétoch fajčiarov s CHOCHP. Proti-
zápalové vlastnosti erdosteínu sa prejavili aj znížením 
koncentrácií prozápalových eikozanoidov v krvi u pa-
cientov s CHOCHP. 

Klinické štúdie preukázali účinnosť mukolytík z hľadis-
ka efektívneho ovplyvnenia mukoregulácie pri akút-
nych a chronických respiračných ochoreniach, avšak 
v niektorých prípadoch môže podávanie niektorých 
mukolytík v kombinácii s antibiotickou terapiou viesť  
k zníženiu účinnosti antibiotika.  Erdosteín preukázal 
kapacitu inhibovať adhéziu patogénnych baktérií na 
respiračný epitel, a tým potencovať antibakteriálnu 
aktivitu antibiotika. 

Vďaka týmto vlastnostiam erdosteín v dávke  
600 mg/deň znižuje výskyt a dĺžku trvania exacerbácií  
u pacientov so stredne ťažkou až ťažkou CHOCHP 
a s prekonanými exacerbáciami v uplynulom roku. 
Liečba erdosteínom v dávke 900 mg/deň, pridaným 
k bežnej liečbe, signifikantne redukuje zápal dýcha-
cích ciest. Zároveň znižuje potrebu rehospitalizácie  
z dôvodu relapsu exacerbácie a predlžuje čas do vzni-
ku ďalšej, stredne ťažkej/ťažkej exacerbácie CHOCHP. 
V štúdii RESTORE liečba erdosteínom v dávke 600 mg/
deň pridaná k obvyklej terapii u pacientov so stredne 
ťažkou až ťažkou CHOCHP v priebehu 12-mesačného 
sledovania redukovala výskyt a dĺžku trvania exacer-
bácií, signifikantne redukovala spotrebu záchrannej 
medikácie. Údaje získané kvantitatívnou syntézou, 
vychádzajúcou z meta-analýzy 10 klinických štúdií 
skúmajúcich 1278 pacientov s CHOCHP a chronickou 
bronchitídou naznačujú, že erdosteín môže predĺžiť 
čas do objavenia sa prvej exacerbácie, znížiť trvanie 
exacerbácie a riziko hospitalizácie pre CHOCHP. U pa-
cientov s CHOCHP, ktorí neužívajú liečbu inhalačnými 
kortikosteroidmi, pravidelná liečba mukolytikami, ako 
je erdosteín, môže redukovať exacerbácie a čiastočne 
zlepšiť zdravotný stav.

Bronchiektázie (BE) sú chronickým respiračným 
ochorením, či už vrodeným alebo získaným, a sú 
charakterizované abnormálnou chronickou dilatáciou 
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Farmakologická liečba
Bežne používaná udržiavacia liečba u CHOCHP

Forma podania
Generické meno lieku Inhalačne Nebulizácia Orálne/injekčne Trvanie účinku

BETA-2-MIMETIKÁ

krátkodobo pôsobiace (SABA)

fenoterol MDI 4-6 hodín

salbutamol MDI,DPI                     Ö Ö 4-6 hodín

dlhodobo pôsobiace (LABA)

formoterol MDI,DPI 12 hodín

indakaterol DPI 24 hodín

olodaterol DPI 24 hodín

salmeterol MDI,DPI 12 hodín

ANTICHOLINERGIKÁ

krátkodobo pôsobiace (SAMA)

ipratropim bromid MDI 6-8 hodín

dlhodobo pôsobiace (LAMA)

aclidinium bromide DPI 12 hodín

glycopyrronium bromide DPI 12-24 hodín

tiotropium DPI,Respimat 24 hodín

umeclidium DPI 24 hodín
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a deštrukciou steny bronchov. Z etiologického hľadis-
ka sa na ich vzniku podieľajú opakované nešpecifické 
infekcie dýchacích ciest v detstve a v dospelosti, aler-
gická bronchopulmonálna aspergilóza, mykózy, tuber-
kulóza, deficit tvorby protilátok, systémové ochorenia, 
napríklad reumatoidná artritída, Sjögrenov syndóm, 
vaskulitídy, deficit alfa-1-antitrypsínu, porucha mukoci-
liárneho transportu, nádory a hlienové zátky, aspirácia 
cudzích telies. V prípade cystickej fibrózy (CF), primár-
nej ciliárnej dyskinézy a deficitu alfa-1-antitrypsínu je 
základným faktorom genetická porucha. Vďaka očko-
vaniu a antibiotickej liečbe sa výrazne zredukoval po-
čet chorých so získanými bronchiektáziami. Typickými 
klinickými príznakmi bronchiektázií sú chronický kašeľ s 
expektoráciou hnisavého spúta, hemoptýza, opakované 
zápaly pľúc, chudnutie a anemizácia. Okrem kauzálnej 
terapie sú základom liečby antibiotiká, respiračná fy-
zioterapia, bronchodilatanciá a mukoaktívne látky.  
V prípade dlhodobej mukoaktívnej terapie v liečbe do-
spelých pacientov s BE Európska respirologická spoloč-
nosť odporúča dlhodobú liečbu mukoaktívnymi látkami 
(≥ 3 mesiace) u dospelých pacientov s bronchiektázia-
mi, ktorí majú sťaženú expektoráciu, nízku kvalitu života 
a taktiež v prípadoch, keď štandardné techniky klírensu 
dýchacích ciest na kontrolu príznakov ochorenia zlyhali. 
Liečba dornázou alfa u pacientov s non-CF bronchiektá-
ziami nie je však indikovaná. V menšej klinickej štúdii  
u stabilných starších pacientov s BE a s hypersekréciou 
hlienov erdosteín v kombinácii s fyzioterapiou po 15 
dňoch terapie preukázal nízky benefit z hľadiska ovplyv-
nenia pľúcnych funkcií (FEV1, FVC) a purulencie spúta  

v porovnaní so samotnou fyzioterapiou. Súčasné odpo-
rúčania Európskej respirologickej spoločnosti na liečbu 
BE na základe konceptu tzv. bludného kruhu (circulus 
vitiosus) znázorňuje obr. 1.

Obrázok 1. Odporúčania Európskej respirologickej spo-
ločnosti pre liečbu bronchiektázií na základe konceptu 
bludného kruhu (circulus vitiosus) (Podľa Polverino et 
al., 2017)

Hypersekrécia dýchacích ciest a retencia hlienu je dô-
ležitý problém u pacientov s chronickými ochoreniami 
dýchacích ciest. Mukoaktívna terapia je dôležitá u pa-
cientov s bronchiektáziami, cystickou fibrózou, u pacien-
tov s CHOCHP v pokročilejších štádiách ochorenia, najmä  
v skupine pacientov s častými exacerbáciami. Na základe 
výsledkov klinických štúdií zvýšenie účinnosti mukoak-
tívnej terapie dosiahneme kombináciou so štandardnou 
liečbou a respiračnou fyzioterapiou. 

Literatúra u autorky.

kombinácia SABA/SAMA v jednom inhalačnom systéme
fenoterol/ipratropium MDI 6-8 hodín
kombinácia LABA/LAMA v jednom inhalačnom systéme
formoterol/aclidinium DPI 12 hodín
indacaterol/glycopyrronium DPI 12-24 hodín
vilanterol/umeclidinium DPI 24 hodín
olodaterol/tiotropium Respimat 24 hodín
metylxantíny
aminophylline roztok inj. variabilné, do 24 hodín
theophylline (SR) tbl. variabilné, do 24 hodín
kombinácia LABA/IKS v jednom inhalačnom systéme
formoterol/beclomethason MDI, DPI
formoterol/budesonid DPI
salmeterol/fluticasone MDI, DPI
vilanterol/fluticason furoat DPI
troj - kombinácia LABA/LAMA/IKS v jednom inhalačnom systéme
fluticason/umeclidium/vilanterol DPI
beclometason/formoterol/glycopyrronium MDI
fosfodiesteráza - 4 - inhibítor

roflumilast tbl.
mukolytiká

erdostein tbl.

Farmakologická liečba
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Tabuľka 2: Súčasné odporúčané terapeutické skupiny 
liekov pre CHOCHP podľa GOLD 2019.



Alergické ochorenia predstavujú najväčšiu 
skupinu civilizačných ochorení a ich výskyt 
každoročne vzrastá. V súčasnosti trpí na 
alergické ochorenie dýchacích ciest (astma, 
alergická rinitída) približne tretina popu-
lácie a predpokladá sa, že v priebehu nie-
koľkých rokov to bude až polovica. Priame 
aj nepriame náklady na liečbu alergických 
ochorení a ich komplikácií predstavujú vý-
znamnú záťaž pre zdravotnícky systém.  
Navyše, alergické ochorenia sa často spá-
jajú s mnohými komorbiditami. 

Chronický zápal v dýchacích cestách vedie nielen  
k funkčným zmenám (hyperreaktivita bronchov, no-
sovej sliznice), ale aj k morfologickej prestavbe – 
tzv. remodelácii. Okrem toho je známe, že alergický 
zápal predisponuje pacientov k vzniku respiračných 
infekcií7. Infekčné exacerbácie zhoršujú priebeh 
ochorenia a vedú k akcelerácii štrukturálnych zmien 
v dýchacích cestách. Alergický zápal je sprevádza-
ný zvýšeným oxidačným stresom, ktorý poškodzu-
je biomolekuly (bielkoviny, lipidy), čo negatívne 
ovplyvňuje nielen ich funkcie, ale aj štrukturálne 
vlastnosti1,10. Oxidačný stres poškodzuje aj funkciu 
β2-adrenergných receptorov, čo vedie k bronchiál-
nej obštrukcii. Viaceré štúdie preukázali antioxidač-
né účinky erdosteínu, čo by mohlo viesť k zlepše-
niu aktivity bronchodilatačných receptorov, a tým  
k zmierneniu priebehu rôznych respiračných ocho-
rení sprevádzaných bronchiálnou obštrukciou (bron-
chiálna astma, chronická obštrukčná choroba pľúc)4. 

Zároveň sa potvrdilo, že erdosteín dokáže zosilniť 
inhibičné účinky salbutamolu (β2-mimetikum) na 
respiračné vzplanutie neutrofilov, ktoré hrajú dôle-
žitú úlohu nielen pri chronickom alergickom zápa-
le, ale aj počas infekčných exacerbácií5. Synergiz-
mus protizápalového účinku bol pozorovaný aj pri 
kombinácii erdosteínu a kortikosteroidov6. Nedávna 
experimentálna práca ukázala, že v laboratórnych 
podmienkach dokáže erdosteín inhibovať tvorbu 
proalergických a prozápalových cytokínov (IL-5, 13) 
pri súčasnom zvýšení tvorby významného imunore-
gulačného interleukínu 10, ktorý má dôležité protia-
lergické účinky8. Nemenej dôležitým mechanizmom 
účinku erdosteínu v liečbe chronických respiračných 
ochorení je jeho antibakteriálne a protizápalové pô-
sobenie a tiež jeho mukomodulačné účinky3. Štú-
die poukazovali aj na jeho mierne bronchodilatačné 
účinky8, 13, či zlepšenie mukociliárneho klírensu8. 

Erdosteín z pohľadu 
klinického imunológa 
a alergológa
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Na základe komplexných účinkov erdosteínu možno ten-
to liek použiť v terapii chronických alergických ochorení 
horných aj dolných dýchacích ciest sprevádzaných zá-
palom a nadprodukciou hlienu. Na druhej strane treba 
reálne priznať, že väčšina štúdii skúmala účinky erdos-
teínu predovšetkým v manažmente chronickej obštrukč-
nej choroby pľúc (CHOCHP)3, hoci v niektorých štúdiách 
boli zahrnutí aj pacienti s bronchiálnou astmou2. Jeho 
pozitívne účinky boli pozorované aj pri chronickej bron-
chitíde11,12, pričom efekt na respiračné prejavy bol lepší 
v porovnaní s ambroxolom11. U pacientov s chronickou 
rinosinusitídou s nosovými polypmi viedla aplikácia erdo-
steínu k zlepšeniu endoskopického nálezu9. Trojmesačná 
liečba erdosteínom u pacientov s chronickou rinosinusi-
tídou zlepšila objektívne príznaky chronickej rinosinusi-
tídy14. 
Na základe mechanizmov účinku možno erdosteín odpo-
rúčať pri akútnych infekčných aj neinfekčných exacerbá-
ciách bronchiálnej astmy sprevádzaných nadprodukciou 
hlienu, prípadne na akútnu aj chronickú liečbu pacientov 
s chronickou bronchitídou či prekryvným (overlap) syn-
drómom asthma bronchiale/CHOCHP. Podobne ho možno 
krátkodobo i dlhodobo použiť aj u pacientov s chronickou 
rinosinusitídou – obrázok 1.

Obrázok 1. Mechanizmy účinku erdosteínu s možnosťou 
využitia v liečbe alergických chronických ochorení dýcha-
cích ciest.
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Pojmom imunomodulácia označujeme pre-
ventívne a terapeutické zásahy do štruk-
túry a fungovania imunitného systému  
s cieľom udržať homeostázu organizmu. 
Cieľom imunomodulácie je úprava nepri-
meraných funkcií imunitného systému.  
K dispozícii máme veľké množstvo prírod-
ných, ale i semisyntetických a syntetických 
prípravkov, ktoré majú rôzne imunomodu-
lačné účinky. Pri výbere konkrétneho imu-
nomodulátora sa vždy rozhodujeme podľa 
individuálnej potreby pacienta, charakteru 
jeho ťažkostí a v neposlednom rade pod-
ľa dokázaných účinkov daného prípravku.  
V niektorých prípadoch je výhodná kombi-
nácia viacerých účinkov prípravku v spoje-
ní s imunomoduláciou, napr. antibiotický 
a zároveň imunomodulačný učinok mak-
rolidových antibiotík sa využíva v liečbe 
chronických ochorení dýchacích ciest. Mu-
kolytikum erdosteín, používané pri liečbe 
akútnych a chronických infekcií respirač-
ného traktu, tiež pôsobí na viacerých úrov-
niach, mukolytický a mukomodulačný efekt 
vhodne dopĺňajú viaceré imunomodulačné 
účinky. 

Erdosteín je syntetický analóg homocysteínu, ktorý 
obsahuje 2 blokované sulfhydrylové skupiny. Erdos-
teín je metabolizovaný v pečeni, pričom vznikajú 3 
metabolity, ktoré obsahujú voľné sulfhydrylové skupi-

ny. Metabolit 1 je zodpovedný za väčšinu farmakody-
namických vlastností erdosteínu, okrem mukomodu-
lačných účinkov zodpovedá aj za jeho antioxidačné, 
antibakteriálne i protizápalové účinky.

Antioxidačné účinky 
erdosteínu 
Oxidačný stres sa podieľa na vzniku a vývoji rôznych 
pľúcnych ochorení a považuje sa za jeden z najdôleži-
tejších faktorov v patogenéze chronickej obštrukčnej 
choroby pľúc (CHOCHP). Antioxidačný účinok erdos-
teínu bol sledovaný v mnohých animálnych i humán-
nych štúdiách. Za antioxidačný účinok erdosteínu sú 
zodpovedné voľné sulfhydrylové skupiny, ktoré vychy-
távajú reaktívne kyslíkové radikály.
In vitro štúdie potvrdili, že erdosteín znižuje uvoľňo-
vanie voľných kyslíkových radikálov z polymorfonuk-
leárov3,19, má redukčnú aktivitu (scavenger effect) 
na H2O2 a HOCl15 a tlmí produkciu peroxynitritového 
aniónu (ONOO-)10. V animálnej štúdii predliečenie 
erdosteínom taktiež znižovalo oxidačný stres indu-
kovaný podávaním kyseliny olejovej. Došlo k signifi-
kantnému zvýšeniu aktivity antioxidačných enzýmov, 
ako je kataláza či glutatiónperoxidáza. Erdosteín tiež 
signifikantne znižoval akumuláciu intraalveolárnych 
makrofágov a intersticiálnych neutrofilov12.

Viaceré klinické štúdie potvrdili antioxidačný účinok 
erdosteínu. V dvojito zaslepenej štúdii 10-dňové po-
dávanie erdosteínu fajčiarom s CHOCHP signifikantne 
redukovalo množstvo kyslíkových radikálov a hodnoty 
8-izoprostánov v periférnej krvi5. 

Erdosteín z pohľadu 
imunomodulačných 
vlastností
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V ďalšej dvojito zaslepenej štúdii erdosteín signifikantne 
znižoval množstvo kyslíkových radikálov a 8-izoprostánov  
v periférnej krvi u pacientov s mierne až stredne ťaž-
kou CHOCHP8. Tí istí autori následne realizovali dvoji-
to zaslepenú štúdiu, v ktorej sledovali efekt erdosteínu 
na námahou indukovaný oxidačný stres u pacientov  
s ťažkou CHOCHP. Po 10-dňovom podávaní mali pacienti 
liečení erdosteínom po namáhavej aktivite signifikantne 
nižší vzostup voľných kyslíkových radikálov a 8-izopros-
tánov než pacienti liečení placebom4. Predpokladá sa, že 
oxidatívny stres ovplyvňuje aj funkciu beta-adrenerg-
ných receptorov, čo sa podieľa na vzniku bronchiálnej 
obštrukcie. U pacientov s CHOCHP, ktorí nereagovali na 
podávanie salbutamolu, liečba erdosteínom viedla k ná-
vratu reverzibility po podaní salbutamolu7.

Erdosteín sa vďaka svojej antioxidačnej aktivite stal 
predmetom skúmania mnohých experimentálnych štú-
dií, ktoré sledovali jeho protektívny efekt pri akútnom 
poškodení respiračného traktu i poškodeniach iného dru-
hu, či už v dôsledku toxického pôsobenia liekov (napr. 
doxorubicín, cisplatina, vankomycín, cyclosporín), alebo 
v dôsledku ischemických zmien (napr. renálna ischémia/
reperfúzia, ovariálna ischémia/reperfúzia). V animálnych 
štúdiách liečba erdosteínom zvyšovala aktivitu antioxi-
dačných enzýmov, ako sú superoxiddizmutáza, katalá-
za či glutationperoxidáza, a znižovala tiež hodnoty NO a 
xantínoxidázy v tkanivách. Erdosteín znižoval akumulá-
ciu voľných kyslíkových radikálov a pôsobil protektívne 
na tkanivá poškodené danou noxou21.

Protizápalové účinky erdosteínu
Protizápalový efekt erdosteínu bol potvrdený v in vit-
ro i v in vivo štúdiách. Na modeli pľúcneho poškodenia  
u myší sa zistilo, že erdosteín inhibuje lipopolysacharid-
mi indukovaný influx neutrofilov14 a lipopolysacharidmi 
indukovanú apoptózu bronchiálneho epitelu potkanov11. 
Pri lipopolysacharidmi indukovanej zápalovej odpovedi 
je považovaný za kľúčový nukleárny faktor-κB (NF-κB). 
Preto sa predpokladá, že protizápalové pôsobenie erdos-
teínu je dané ovplyvnením NF-κB. Toto potvrdila in vitro 
štúdia na myšacích makrofágoch, ktoré boli predliečené 
erdosteínom a následne stimulované lipopolysacharid-
mi. Erdosteín inhiboval lipopolysacharidmi indukovanú 
aktiváciu NF-κB, a zároveň inhiboval produkciu IL-6 a 
IL-1β22. Ďalší protizápalový účinok je spojený s reduk-
ciou elastázy, ktorá bola potvrdená in vitro pri inkubácii 

ľudských neutrofilov s erdosteínom. Elastáza, serínová 
proteáza, sa výraznou mierou podieľa na vzniku zápalu 
v dýchacích cestách2. Erdosteín preukázal aj pozitívny 
účinok na parametre slizničnej imunity (imunoglobulín 
A, lyzozým, laktoferín)17. Nedávna experimentálna práca  
s animálnym modelom alergického zápalu dýchacích ciest 
potvrdila inhibičný účinok erdosteínu na tvorbu prozápa-
lových a proalergických cytokínov – interleukínu 5 a 13  
v bronchoalveolárnej laváži, pričom efekt bol porovnateľ-
ný s budezonidom. Na druhej strane aplikácia erdosteínu 
viedla k signifikantnému zvýšeniu tvorby významného 
regulačného a protialergického cytokínu – interleukínu 
10, pričom tento efekt bol pozorovaný len pri erdosteíne, 
nie však pri budezonide13.

Aj niektoré klinické štúdie sledovali protizápalový úči-
nok erdosteínu. U fajčiarov s ľahkou CHOCHP 10-dňové 
podávanie erdosteínu signifikantne redukovalo množ-
stvo prozápalového cytokínu IL-8 v bronchiálnom sek-
réte5. Protizápalový efekt bol nepriamo potvrdený aj  
v pilotnej štúdii, ktorá sledovala účinok erdosteínu u pa-
cientov s nazálnymi polypmi. Pacienti boli liečení buď 
kombináciou erdosteínu s lokálnymi kortikosteroidmi, 
alebo len erdosteínom. V oboch prípadoch došlo k zmen-
šeniu veľkosti polypov a redukcii subjektívnych prejavov, 
pričom lepší efekt bol pri podávaní samotného erdos-
teínu16. Ďalšia zaslepená štúdia u pacientov so stredne 
ťažkou CHOCHP potvrdila pokles prozápalových eikoza-
noidov LTB4 a LTE4 u pacientov liečených erdosteínom.  
U týchto pacientov sa zároveň potvrdilo zníženie reaktív-
nych kyslíkových radikálov a mierne zlepšenie spiromet-
rie6. Vyššie citované štúdie4,5,8 pacientov s CHOCHP zistili 
nižší výskyt 8-izoprostánov v periférnej krvi u pacientov 
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liečených erdosteínom. Tie sú známkou pretrváva-
júceho zápalu, ktorý spôsobuje lipidovú peroxidáciu 
bunkových membrán a následné poškodenie tkanív 
a orgánov. Pokles hodnôt 8-izoprostánu podčiarkuje 
protizápalový účinok erdosteínu. 

Antibakteriálne účinky 
erdosteínu
Antibakteriálna aktivita erdosteínu je spôsobená naj-
mä blokádou väzby respiračných patogénov na epi-
tel dýchacích ciest. Erdosteín štiepi disulfidové väz-
by, ktoré vytvárajú baktérie s povrchom respiračného 
epitelu. In vitro štúdie potvrdili, že erdosteín poten-
cuje inhibičné pôsobenie klaritromycínu proti Staphy-
lococcus aureus a zároveň antiadhezívne účinky cip-
rofloxacínu proti Stapfylococcus aureus a Escherichia 
coli9. Klinické štúdie potvrdili zosilnenie účinku anti-
biotík pri podávaní erdosteínu. U pacientov liečených 
pre exacerbáciu CHOCHP amoxicilínom bol efekt lieč-
by pri podávaní erdosteínu rýchlejší a lepší ako u pa-
cientov, ktorí ho neužívali18. Kombinácia amoxicilínu  
s erdosteínom v porovnaní s podávaním amoxicilínu 
s placebom znižovala účinnejšie intenzitu kašľa u detí 
s akútnou infekciou dolných dýchacích ciest1. Liečba 
ciprofloxacínom v kombinácii s erdosteínom u pacien-
tov s akútne exacerbovanou chronickou bronchitídou 
viedla tiež k lepšej klinickej odpovedi, než pri podáva-
ní samotného ciprofloxacínu20.

Imunomodulačné vlastnosti erdosteínu vhodne do-
pĺňajú jeho základný mukolytický a mukomodulačný 

účinok – obrázok 1. Aj klinické štúdie potvrdili, že ten-
to synergický efekt prispieva k dobrému účinku erdo-
steínu pri liečbe akútnych, no najmä chronických in-
fekcií respiračného traku, čo zároveň vedie k zníženiu 
počtu exacerbácii a ich kratšiemu trvaniu, k zlepšeniu 
pľúcnych funkcií či zlepšeniu očisty dýchacích ciest. 

Obrázok 1. Súhrn komplexných imunomodulačných 
a protizápalových účinkov erdosteínu.
Legenda: IL – interleukín, LT – leukotrién, NF-κB – 
nukleárny faktory kappa B.
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Erdosteín má okrem mukolytického účinku 
aj ďalšie účinky – antibakteriálne (inhibuje 
adhéziu baktérií na povrch sliznice), anti-
oxidačné (zníženie tvorby a vychytávania 
voľných kyslíkových radikálov) a protizá-
palové (supresia prozápalových cytokínov  
- interleukínu 6, 8 a tumor nekrotizujúce-
ho faktora alfa)4, 9. Práve pre tieto účin-
ky erdosteín nachádza svoje využitie aj  
v oblasti otorinolaryngológie, predovšet-
kým v liečbe zápalu stredného ucha a zápa-
lov horných dýchacích ciest. 

Sekretorická otitída (otitis media secretorica, chronic-
ký tubotympanický katar) je nehnisavý zápal stred-
ného ucha, spôsobený poruchou funkcie Eustachovej 
trubice (ET). Často vzniká najmä u detí, zriedkavej-
šie u dospelých, ktorí trpia dlhodobou dysfunkciou 
ET. Dysfunkcia ET vzniká pri čiastočnej alebo úplnej 
obturácii jej hltanového ústia (adenoidné vegetácie, 
chronické alebo recidivujúce infekcie horných dý-
chacích ciest, tumor nosohltana) alebo pri patentnej  
ET, keď je sluchová trubica nadmerne a trvalo otvo-
rená (napr. kraniofaciálne deformity – rázštepové 
vady)2, 8, 10.
Pri kratšom trvaní dysfunkcie ET vzniká tubotympa-
nický katar – v bubienkovej dutine vzniká po čias-
točnej absorbcii vzduchu podtlak, ktorý spôsobí nad-
merné prekrvenie sliznice stredoušia a postupný vznik 
transsudátu – obrázok 1. V strednom uchu sa hro-
madí neinfikovaná žltkastá tekutina – obrázok 2. Pri 
pretrvávaní dysfunkcie ET dochádza v strednom uchu 
k chronickým zmenám: vzniká postupná metaplázia 
kubického epitelu na cylindrický s mnohopočetnými 
pohárikovitými bunkami produkujúcimi hlien a poru-

cha mukociliárneho transportu. V strednom uchu sa 
hromadí hustá glejovitá tekutina (otitis media mu-
cosa, glue ear) – obrázok 3. Sluchové kostičky sa  
v tekutine ťažšie pohybujú, čo spôsobuje prevodovú 
poruchu sluchu. Nedostatok zvukových podnetov má 
negatívny vplyv na vývin reči a intelektových schop-
ností detí, na ich správanie, vzdelávacie výsledky  
a sociálny a emocionálny vývin2, 8, 10.

V rámci konzervatívnej medikamentóznej liečby sek-
retorickej otitídy sa aplikovali ATB, kortikosteroidy, 
mukolytiká, antihistaminiká a dekongestíva. Lokálne 
sa tiež aplikovali nazálne kortikosteroidy a topické de-
kongestíva. Ani v jednom prípade sa však nepreuká-
zal signifikantný efekt11.  

Obrázok 1: Vznik sekretorickej otitídy na podklade 
obturácie Eustachovej trubice.

Erdosteín z pohľadu 
otorinolaryngológa
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Obrázok 2. Otitis media secretorica – otoskopický obraz.

Obrázok 3. Otitis media mucosa, glue ear 
- otoskopický obraz.

Obrázok 4. Chronická rinosinusitída s nosovými polyp-
mi – polypoidne degenerovaná sliznica v strednom noso-
vom priechode (endoskopický pohľad).

Pri jednoznačne známej príčine (adenoidné vegetácie) 
je indikovaná chirurgická intervencia (adenotómia). Pri 
neúspechu konzervatívnej, prípadne chirurgickej lieč-
by, t. j. pri perzistencii nálezu v stredouší počas ďalších  
3 mesiacov, je indikovaná inzercia ventilačných trubičiek, 
ktorá zabezpečí ventiláciu a drenáž stredného ucha8.
Pozitívny efekt erdosteínu v liečbe pacientov so sekre-
torickou otitídou dokázal vo svojej nedávnej štúdii Otru-
ba s kol. (2015)11. Skupine 42 detí s chronickou sekre-
torickou otitídou podávali počas 2 mesiacov erdosteín.  
K zlepšeniu subjektívneho pocitu zaľahnutia v uchu do-
šlo u 83 % detí. Výrazné zlepšenie sa tiež zaznamenalo 
pri objektívnom hodnotení. U 81% detí sa pri otomik-
roskopickom vyšetrení  detegovala redukcia prítomnos-
ti tekutiny v stredoušnej dutine. Pri tympanometrickom 
vyšetrení sa po liečbe erdosteínom zaznamenal nárast 
fyziologickej krivky o 34 %. Audiometrickým vyšetrením 
sa diagnostikovalo zlepšenie sluchu u 35 % pacientov 
(22 % detí malo normálny sluch, u 13 % došlo k zlep-
šeniu sluchu o 30 dB). Podľa hodnotenia lekárov bola 
účinnosť, bezpečnosť a tolerancia užívania erdosteínu na 
výbornej úrovni.
Mechanizmus účinku erdosteínu u pacientov so sekreto-
rickou otitídou nie je presne objasnený. Efekt mukolytík 
sa v liečbe pacientov so sekretorickou otitídou opako-
vane nedokázal, bakteriálna infekcia je u týchto pacien-
tov zriedkavá. Vzhľadom na pozitívny účinok erdosteínu  
u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc3, 4, 13 
a fakt, že u pacientov so sekretorickou otitídou dochádza 
k prestavbe sliznice stredného ucha na respiračný typ 
možno predpokladať, že v liečbe pacientov so sekreto-
rickou otitídou erdosteínom sa uplatňuje predovšetkým 
jeho protizápalový a antioxidačný účinok, a to najmä cez 
ovplyvnenie tvorby prozápalových cytokínov11.  

Rinosinusitída
Zápal sliznice nosovej dutiny (rinitída) a prinosových du-
tín (sinusitída) prebieha v celom sinonazálnom systéme 
simultánne, preto sa v súčasnosti odporúča označenie 
rinosinusitída. Definícia rinosinusitídy je pre jej etiologic-
kú variabilitu problematická. Podľa publikovaného Sta-
noviska európskych špecialistov týkajúceho sa rinosinu-
sitídy a nosových polypov (European Position Paper on 
Rhinosinusitis and Nasal Polyps, tzv. dokument EPOS)6 
sa rinosinusitída (vrátane nosových polypov) na základe 
klinických symptómov definuje ako zápal sliznice nosa 
a prinosových dutín, ktorý charakterizujú najmenej dva 
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z nasledujúcich symptómov: nosová nepriechodnosť 
(obštrukcia/kongescia), výtok z nosa/retronazálne 
zatekanie a bolesť alebo tlak v tvári, zhoršenie alebo 
strata čuchu, u detí aj kašeľ. 
Navyše, spolu so symptómami musia byť prítomné 
endoskopické znaky alebo zmeny zistiteľné pomocou 
počítačovej tomografie (CT). Endoskopickými znakmi 
sú prítomnosť polypov – obrázok 4, hlienovo-hnisová 
sekrécia primárne zo stredného nosového priechodu 
alebo edém v tejto oblasti, a slizničná obštrukcia, naj-
mä v strednom priechode. Medzi CT zmeny patrí nález 
slizničných zmien v ostiomeátovej jednotke a/alebo 
prínosových dutinách6, 15.

Podľa dĺžky trvania symptómov zápalu horných dý-
chacích ciest sa rinosinusitída delí na akútnu (príznaky 
zápalu trvajú menej ako 12 týždňov, úplné vymiznutie 
príznakov) a chronickú (príznaky zápalu trvajú viac 
ako 12 týždňov, bez úplného vymiznutia symptómov)6.   
U pacientov s chronickou rinosinusitídou sa v súčas-
nosti odporúča delenie na 2 skupiny: chronická ri-
nosinusitída bez nosových polypov (CRSsNP, chronic 
rhinosinusitis sine nasal polyps) a chronická rinosinu-
sitída s nosovými polypmi (CRSwNP, chronic rhinosi-
nusitis with nasal polyps, nosová polypóza)6, 15.
Z hľadiska etiopatogenézy  rinosinusitída predstavu-
je veľmi heterogénnu skupinu ochorení, na vzniku 
ktorých sa podieľajú viaceré faktory, napr. infekcia, 
alergia, anatomické abnormality, znečistenie vonkaj-
šieho prostredia, porucha imunity a genetické faktory. 
Rinosinusitída (predovšetkým chronická/recidivujúca) 
predstavuje preto multifaktoriálne ochorenie a možno 
ju považovať za syndróm zápalových zmien v nosovej 
dutine a prinosových dutinách s porušeným mukoci-
liárnym transportom, ktorý môže byť primárny alebo 
sekundárny, a je výsledkom spoločného pôsobenia 
viacerých prvotných etiologických faktorov15.
Liečba pacientov s rinosinusitídou je konzervatívna a 
chirurgická. V rámci konzervatívnej terapie sa apli-
kujú kortikosteroidy (predovšetkým lokálne), lokálne 
a celkové ATB (pri bakteriálnej infekcii), mukolytiká, 
dekongestíva a nosové laváže izotonickými roztokmi6.
Vzhľadom na mukolytický, antibakteriálny a protizá-
palový účinok erdosteínu možno očakávať aj jeho úči-
nok u pacientov s rinosinusitídou, a to pri akútnej i 
chronickej forme. V experimentálnej štúdii sa dokázal 
antioxidačný účinok erdosteínu pri medikamentóznej 
rinosinustitíde5. Nedávno sa tiež dokázal pozitívny 

efekt erdosteínu aj v liečbe pacientov s chronickou 
rinosinusitídou. Pacienti s CRSwNP dostávali erdos-
teín samostatne alebo v kombinácii s lokálnymi kor-
tikosteroidmi. V obidvoch skupinách pacientov došlo 
k zlepšeniu subjektívnych príznakov, ako aj k objek-
tívnemu zlepšeniu známok chronickej rinosinusitídy9. 
Fraňová a kol. (2019)7 dokázali účinnosť erdosteínu 
pri alergickom zápale. Aplikácia erdosteínu pri ex-
perimentálne indukovanom zápale dýchacích ciest 
viedla k zníženiu hladín prozápalových cytokínov IL-5  
a IL-13, k zvýšeniu protizápalového IL-10 v broncho-
alveolárnej laváži, bronchodilatácii a tiež k zlepšeniu 
mukociliárneho transportu. Pozitívny efekt erdosteí-
nu pri alergickom zápale dýchacích ciest naznačuje 
možnosť jeho využitia v liečbe bronchiálnej astmy  
i alergickej rinosinusitídy. 

V súčasnosti sa čoraz  častejšie stretávame s pacient-
mi, ktorí majú súbežne ochorenie horných aj dolných 
dýchacích ciest. Ide predovšetkým o rinosinusitídu a 
kašeľ, bronchiálnu astmu, chronickú obštrukčnú cho-
robu pľúc a cystickú fibrózu13. Pozitívny účinok er-
dosteínu v liečbe chorôb dolných dýchacích ciest sa 
dokázal vo viacerých štúdiách in vivo1, 3, 7 aj in vit-
ro11. V štúdiách sa dokázal pozitívny efekt erdosteínu 
predovšetkým u pacientov s chronickou obštrukčnou 
chorobou pľúc, ale aj u detí s akútnou respiračnou 
infekciou13. Vzhľadom na koncepciu „United Airway 
Disease“, čiže ochorenie spojených alebo jednotných 
dýchacích ciest možno predpokladať, že erdosteín 
môže súčasne pozitívne ovplyvniť liečbu horných aj 
dolných dýchacích ciest.

Literatúra:
1. Balli F., Bergamini B., Calistru P., et al. Clinical ef-

fects of erdosteine in the treatment of acute respirato-
ry tract diseases in children. Int J Clin Pharmacol Ther 
2007;45:16-22.

2. Bugová G., Uhliarová B., Krošláková B., Jeseňák M., 
Hajtman A. Adenotómia – áno alebo nie. Pediatria (Bra-
tisl.) 2015;10:29-34.

3. Dal Negro R.W. Erdosteine: antitussive and anti-inflam-
matory effects. Lung 2008;186:S70-73.

4. Dal Negro R.W., Visconti M., Micheletto C., Tognella S. 
Changes in blood ROS, e-NO, and some pro-inflamma-
tory mediators in bronchial secretions following Erdos-
teine or placebo: A controlled study in current smokers 
with mild COPD. Pulm Pharmacol Ther 2008;21:304-
308.

5. Dokuyucu R., Cevik C., Ozler G.S., et al. Determination 
of oxidative stress and effect of erdosteine on rhinitis me-

14



Erdosteín, viac ako obyčajný liek proti kašľu II

dicamentosa in a rat model. Eur J Pharmacol 2014;742:153-
157.

6. Fokkens W.J., Lund V.J., Mullol J., et al. European position 
paper on rhinosinusitis and nasal polyps 2012. Rhinology 
2012;50:1-298.

7. Fraňová S, Kazimierová I, Pappová L, Molitorisová M, Još-
ková M, Šutovská M. The effect of erdosteine on airway 
defence mechanisms and inflammatory cytokines in the 
settings of allergic inflammation. Pulm Pharmacol Ther 
2019;54:60-67.

8. Hahn A., a kol. Otorinolaryngologie a foniatrie v současné pra-
xi. Grada – Praha 2007; ISBN 978-80-247-0529-3, s. 77-81.

9. Hoza J., Salzman R., Starek I., et al.  Erdosteine in the 
treatment of chronic rhinosinusitis with nasal  polyposis – a 
pilot study. Rhinology 2013;51:323-327.

10. Kabátová Z., Profant M., a kol. Audiológia. Grada – Brati-
slava 2012; ISBN 978-80-8090-003-8, s. 188-192.

11. Otruba L., Salzman R., Kellnerová R., et al. Erdostein u 
Otitis media secretorica. Otorinolaryng a Foniat (Prague) 
2015;64:107-110.

12. Pappova L., Kazimierova I., Joškova M., et al. Acute and 
Chronic Effects of Oral Erdosteine on Ciliary Beat Frequen-
cy, Cough Sensitivity and Airway Reactivity. Adv Exp Med 
Biol 2017; doi:10.1007/5584-2017-48. 

13. Scaglione F., Petrini O. Mucoactive Agents in the Therapy 
of Upper Respiratory Airways Infections: Fair to Describe 
Them Just as Mucoactive? Clin Med Insights Ear Nose Thro-
at 2019;12:1-9.

14. Uhliarová B., Švec M., Čalkovská A. Chronická rinosinusitída a 
ochorenia dolných dýchacích ciest. Slov Lek 2012;22:94-102.

15. Uhliarová B., Švec M., Čalkovská A. Etiopatogenéza chro-
nickej rinosinusitídy s a bez nosových polypov, 1. časť. Slov 
Lek 2012;22:166-172.

15



16

Chronická obštrukčná choroba pľúc nepred-
stavuje jeden typ ochorenia, ale ide o za-
strešujúci pojem určený na popis chronicky 
prebiehajúcich patologických pľúcnych pro-
cesov, ktoré spôsobujú obmedzenie prie-
toku vzduchu v pľúcach. Podľa najnovších 
odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie 
(WHO, 2004) týmto ochorením trpí vo sve-
te približne 64 miliónov osôb a odhaduje sa, 
že sa do roku 2030 stane treťou najvýznam-
nejšou príčinou všetkých úmrtí. Kľúčovú 
rolu preto zohráva prevencia, spočívajúca 
v eliminácii rizikových faktorov (jedným  
z najrizikovejších je fajčenie). Dostupná 
liečba je iba udržujúca/symptomatická a 
podľa najnovších terapeutických odporúča-
ní zahŕňa taktiež mukolytiká. 

Úvod
Liečba chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP) 
je dlhodobá, komplexná a využíva látky s rôznym me-
chanizmom účinku. Okrem krátkodobo či dlhodobo 
pôsobiacich antimuskariník a kortikosteroidov svo-
je uplatnenie v nej nachádzajú látky patriace medzi 
agonistov beta-2 adrenergných receptorov, inhibítory 
fosfodiesterázy 4 (iPDE4), methylxantíny a v nepo-
slednom rade aj látky s mukolytickým účinkom (er-
dosteín, karbocysteín či N-acetylcysteín)1. Najnovšie 
vydanie odporúčaných postupov manažmentu chro-
nickej obštrukčnej choroby pľúc (GOLD) zo začiatku 
tohto roka považuje práve látky s mukolytickými a 
antioxidačnými vlastnosťami za substancie, ktoré 
majú potenciál znižovať výskyt akútnych exacerbácií, 

a tým zlepšovať kvalitu života1. Kľúčovým faktorom je 
pritom predovšetkým trvanie takejto liečby.

Najnovšie informácie  
o erdosteíne
Ak hovoríme o význame mukolytickej liečby, nemô-
žeme nespomenúť erdosteín a s ním aj závery ne-
dávno publikovanej klinickej štúdie RESTORE (Re-
ducing Exacerbations and Symptoms by Treatment 
with ORal Erdosteine)2. Išlo o prospektívnu rando-
mizovanú a dvojito zaslepenú kontrolovanú štú-
diu zahŕňajúcu pacientov vo veku 40-80 rokov tr-
piacich CHOCHP (stupeň II/III), ktorí počas 12 
mesiacov okrem štandardnej liečby užívali erdosteín  
v dávke 300 mg 2x denne alebo placebo. Primárne 
hodnoteným ukazovateľom bol počet zaznamena-
ných exacerbácií a dĺžka ich trvania (n = 445; 74 % 
muži; priemerný vek 64,8 let; FEV1 51,8 %). Pacien-
ti v aktívne liečenej skupine mali počas sledované-
ho obdobia o 19,4 % nižšiu početnosť exacerbácií,  
t. j. 0,91 verzus 1,13 prípadov /pacientorok (p = 0,01), 
a to predovšetkým vďaka priaznivému vplyvu na 
exacerbácie mierneho charakteru – 0,23 verzus 
0,54 prípadov / pacientorok (p = 0,002); rozdiel v 
početnosti stredne ťažkých a ťažkých exacerbácií 
sa nepodarilo preukázať – obrázok 1. Zaznamena-
ný bol aj priaznivý vplyv erdosteínu na dĺžku exa-
cerbácií, a to nezávisle od stupňa závažnosti. Doba 
ich trvania bola kratšia o 24,6 %, t. j. 9,55 verzus 
12,63 dní (p = 0,023) u všetkých pacientov celko-
vo, respektíve 8,1 verzus 10,4 (p = 0,039) v prípade 
ľahkých exacerbácií a 11,1 verzus 14,1 (p = 0,041) 
pri stredne ťažkých a ťažkých exacerbáciách – obrá-
zok 2. Na základe hodnotenia lekára i samotného pa-
cienta podávanie erdosteínu priaznivo ovplyvňovalo  
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i stupeň závažnosti ochorenia a bolo sprevádzané aj 
signifikantne nižšou spotrebou úľavovej medikácie  
(p < 0,001). Sledoval sa aj trend predĺženia doby do ďal-
šieho výskytu zaznamenanej klinicky zrejmej exacerbácie, 
bohužiaľ, v priebehu sledovaného obdobia nedosiahol šta-
tisticky významný rozdiel oproti placebu (p = 0,07). Všet-
ko prebiehalo v podmienkach priaznivého bezpečnostného 
profilu, t. j. medzi oboma skupinami pacientov nebol za-
znamenaný významný rozdiel z hľadiska charakteru alebo 
intenzity nežiaduceho účinku2.

Priaznivé účinky mukolytickej liečby pacientov s CHOCHP 
sa dnes všeobecne považujú za preukázané a podložené 
relevantnými klinickými dátami. Až do tohto roku však 
chýbali kvalitné porovnania vyššie uvedených zástupcov. 
Nedávno boli totiž publikované závery metaanalýzy hod-
notiacej prínos erdosteínu, karbocysteínu a N-acetylcys-
teínu z hľadiska výskytu exacerbácií, doby ich trvania a 
potreby hospitalizácie3. Dáta potrebné na takúto analýzu 
boli extrahované zo siedmich randomizovaných klinic-
kých štúdií publikovaných v rokoch 2004-2017 a zahŕňali 
celkovo 2 753 pacientov s CHOCHP. 
Ukázalo sa, že mukolytická liečba signifikantne znižova-
la početnosť akútnych exacerbácií – relatívne riziko (RR): 
0,74 (95% CI: 0,68-0,80). Sieťová metaanalýza preuká-
zala najvyššiu účinnosť pri erdosteíne, nasledoval karbo-
cysteín a N-acetylcysteín – obrázok 3. Iba erdosteín vý-
znamne znižoval výskyt akútnych exacerbácií minimálne 
o jednu v sledovanom období (p < 0,01), a taktiež aj rizi-
ko hospitalizácie z dôvodu takejto exacerbácie (p < 0,05). 
Erdosteín i N-acetylcysteín zhodne štatisticky významne 
skracovali dĺžku trvania už vzniknutej akútnej exacerbá-
cie (p < 0,01). Prípadné zaznamenané nežiaduce účinky 
vzniknuté v súvislosti s užívaním mukolytickej liečby boli 
iba miernej povahy a pacienti liečbu dobre znášali3.

Záver
Farmakologické účinky erdosteínu môžeme dnes ozna-
čiť za dostatočne známe a dobre zdokumentované  
v celom rade publikácií. V stručnosti pripomeňme, že 
ide o mukomodulačnú látku pôsobiacu prostredníc-
tvom svojich aktívnych metabolitov. Tie rušia disulfi-
dické mostíky viažuce vlákna glykoproteínov, čím zni-
žujú elasticitu a viskozitu hlienu. Erdosteín inaktivuje 
voľné kyslíkové radikály (t.j. pôsobí antioxidačne), za-
braňuje ich tvorbe „in loco“ a pôsobí proti inhibícii al-
fa-1-antitrypsínu tabakovým dymom, čím predchádza 
poškodeniu dýchacích ciest následkami smogu a fajče-
nia. Zvyšuje koncentráciu IgA v dýchacích cestách pa-
cientov s CHOCHP a predchádza inhibícii granulocytov 
spôsobenej fajčením. Zvyšuje aj koncentráciu antibio-
tík v bronchiálnom sekréte a známy je i celý rad ďal-
ších účinkov. Podstatné však je, že tieto vlastnosti sú 
zárukou jeho terapeutického benefitu, čo zaznamenali 
aj viaceré klinické štúdie. Benefit erdosteínu potvrdili 
i najnovšie odporúčania GOLD, podľa ktorých užíva-
nie mukoregulačných látok znižuje riziko exacerbácií 
CHOCHP (stupeň evidencie B)1.
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Kašeľ je najčastejším symptómom ochore-
ní dýchacích ciest. Je to obranný reflexný 
mechanizmus, ktorý je príznakom širokého 
spektra ochorení, infekčných aj neinfekč-
ných, zápalových, vrodených, respiračných 
aj extrarespiračných. V klinickej praxi roz-
lišujeme viaceré druhy kašľa v závislosti 
od rôznych kritérií, ale najčastejším typom 
je akútny kašeľ (trvajúci menej ako 3 týžd-
ne), subakútny (3 – 8 týždňov) a chronický 
(trvajúci viac ako 8 týždňov). Z hľadiska 
terapeutického ovplyvnenia treba rozlišo-
vať medzi kašľom produktívnym (vlhkým,  
s expektoráciou) a suchým (dráždivým, 
bez produkcie spúta)6,8. Pred začatím lieč-
by je potrebné identifikovať príčinu kašľa, 
čo môže ovplyvniť nielen symptomatickú 
liečbu, ale aj voľbu príčinnej liečby, napr. 
antibiotík2.

V detskom veku sa s produktívnym kašľom typicky 
stretávame pri rôznych infekciách horných aj dol-
ných dýchacích ciest, či už pri rinosinusitíde, bron-
chitíde alebo bronchopneumóniách. Samostatnú 
kategóriu tvorí vlhký kašeľ pri rôznych chronických 
ochoreniach, ako je cystická fibróza, bronchiál-
na astma, syndrómy primárnej ciliárnej dyskiné-
zy, vrodené anomálie dýchacích ciest či adenoidné 
vegetácie. V liečbe vlhkého kašľa používame rôz-
ne mukoaktívne látky, ktoré ovplyvňujú pôsobením 
rôznych mechanizmov nielen fyzikálne vlastnosti 
hlienu, ale aj jeho množstvo a následné odstráne-

nie z lumenu dýchacích ciest. Erdosteín predstavuje 
moderné mukoaktívne liečivo s multifaktoriálnymi 
mechanizmami účinku ovplyvňujúcimi okrem pro-
dukcie hlienu aj iné aspekty respiračných infekcií3. 
Pre pediatriu je významným faktom jeho výborný 
bezpečnostný profil a absencia klinicky významných 
liekových interakcií9.

Účinky erdosteínu v liečbe akútneho i chronického 
vlhkého kašľa u detí sa skúmali vo viacerých štú-
diách. Balli et al. (2007) porovnávali efekt kom-
binovanej liečby erdosteín-amoxicilín oproti liečbe 
placebo-amoxicilín v skupine 158 detí s akútnymi 
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infekciami dolných dýchacích ciest. Už na tretí deň bola 
zaznamenaná signifikantná redukcia závažnosti kašľa 
u takmer 50 % detí v aktívnom ramene v porovnaní 
so skupinou detí neužívajúcich erdosteín. Zároveň do-
šlo k zlepšeniu posluchového nálezu. Kombinácia an-
tibiotika s erdosteínom bola dobre tolerovaná a neboli 
zaznamenané žiadne nežiaduce účinky1. V ďalšej štú-
dii v skupine 50 detí s akútnymi febrilnými infekciami 
dolných dýchacích ciest nasadenie erdosteínu viedlo  
k významnej redukcii intenzity kašľa, klinických ťažkostí 
a posluchového nálezu už v priebehu 3 dní v porovnaní  
s placebom10.  

Erdosteín predstavuje efektívny nástroj liečby res-
piračných infekcií sprevádzaných vlhkým kašľom aj  
u detských pacientov. Z pohľadu pediatrie je dôleži-
té, že erdosteín nezvyšuje tvorbu hlienu, ale znižu-
je jeho viskozitu a normalizuje jeho produkciu3,5. 
Neboli zaznamenané významné liekové interakcie a  
v štúdiách bola dokázaná dobrá tolerancia a priazni-
vý bezpečnostný profil. Je vhodný pre detských pa-
cientov s telesnou hmotnosťou minimálne 15 kg – 
obrázok 1. V prípade iných mukolytík používaných  
u detí treba mať na pamäti niektoré obmedzenia: 
ambroxol (riziko alergických reakcií a kožných reak-
cií, použitie od dvoch rokov podľa Európskej liekovej 
agentúry), bromhexín (použitie od dvoch rokov veku),  
N-acetylcysteín (riziko paradoxných liekových reakcií  
u detí, limitovaný účinok u detí s akútnym bronchopul-
monálnym ochorením)5,7,9.

Obrázok 1. Dávkovanie erdosteínu v detskom veku.
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Erdosteín predstavuje moderný mukomo-
dulačný liek, disponujúci viacerými me-
chanizmami biologických účinkov, ktoré ho 
odlišujú od iných bežne používaných mu-
koaktívnych látok. Medzi najdôležitejšie 
patrí mukomodulačný, antioxidačný, pro-
tizápalový a duálny antibakteriálny účinok 
– obrázok 1. S úspechom ho možno použiť  
v liečbe akútnych i chronických respirač-
ných ochorení sprevádzaných nadproduk-
ciou hyperviskózneho hlienu. Jeho účinnosť 
sa potvrdila v liečbe detských pacientov  
i v liečbe dospelých a nachádza tak uplatne-
nie nielen v primárnej, ale i v špecializovanej 
zdravotnej  starostlivosti. Pri liečbe rôznych 
respiračných ochorení dokáže synergicky 
pôsobiť s inou farmakoterapiou (antibioti-
ká, protizápalové a bronchodilatačné látky)  
a zlepšiť jej účinky. Má priaznivý bezpeč-
nostný profil, výbornú toleranciu a nie sú 
známe žiadne významné liekové interakcie.

Záverečné zhrnutie 
pre prax
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Obrázok 1. Multifaktoriálne biologické účinky erdo-
steínu pri manažmente respiračných infekčných i ne-
infekčných zápalových ochorení.
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