Zvládání plicních potíží
při systémové sklerodermii

Teprve když jsem potřebovala kyslík, došlo mi,
nakolik mě sklerodermie ovlivňuje.
Susan
morethanscleroderma.com

Plicní potíže při systémové sklerodermii

S

ystémová sklerodermie (dále jen sklerodermie) je onemocnění, které
může postihovat plíce.1–4 Pacienti zpočátku plicní změny většinou nevnímají.
Prostě si řeknou, že nejsou ve formě nebo že to je únavou. Někdy mohou
mít pravdu. Sám nebo sama ale nejlépe znáte své tělo a to, co se s ním děje.

Snažte se vnímat všechny změny, které by mohly signalizovat plicní potíže –
například zadýchávání se. Případné potíže co nejdříve oznamte lékaři.
Čím dříve si potíží všimnete, tím dříve vám může být poskytnuta odborná
pomoc a podpora.
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Druhy
plicních potíží

Které plicní potíže se u mne mohou vyskytnout?

S

klerodermie je u celé řady pacientů spojena s rozvojem plicního postižení.
Ne u každého ale dochází k rozvoji postižení hned na začátku.2,3,5,6

Sklerodermie může vést k rozvoji dvou hlavních plicních onemocnění:

2,7

1. Plicní ﬁbróza (jiným názvem intersticiální plicní proces, IPP)
spojená se ztuhnutím a zbytněním plicní tkáně

Při popisování plicních potíží
se můžete setkat s těmito výrazy:
postižení plic
intersticiální plicní proces (IPP)

2. Plicní arteriální hypertenze (PAH)
spojená s nadměrným tlakem v plicních cévách
Je možné, že se u vás rozvine jedno z těchto onemocnění, nebo obě, anebo žádné.

plicní ﬁbróza
plicní onemocnění

Dušnost a únava jsou při sklerodermii časté. 7 Jsou sice důvodem ke znepokojení,
ne vždy jsou ale závažné a nejsou nutně příznakem plicní ﬁbrózy nebo PAH. 8
Nezapomeňte o nich ale informovat lékaře, aby mohl provést plicní vyšetření.
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Plicní ﬁbróza (intersticiální plicní proces)

U kolika pacientů se rozvine?

K možným příznakům patří: 7,10,11

Plicní ﬁbróza postihuje do jisté míry většinu
pacientů se sklerodermií. Závažné příznaky
Suchý
neodbytný kašel

se ale vyskytují pouze u 13 až 16 % z nich. 3,4

K čemu dochází?
Plicní tkáň tuhne a zbytňuje. U některých
pacientů mohou plíce přestat fungovat
tak, jak mají.
Plicní sklípky totiž následkem ﬁbrózy
a zjizvení ztuhnou a nejsou nadále schopny
pružně měnit objem. Plicní sklípky jsou
malé vzduchové váčky, které odpovídají
za přenos kyslíku ze vzduchu do krve
při nádechu a naopak oxidu uhličitého
z krve zpět do vzduchu při výdechu.
Zjizvená a ztuhlá tkáň nedokáže výměnu
vzduchu dostatečně zajišťovat. 9
U některých pacientů s plicní ﬁbrózou
dochází jen k mírným dechovým potížím,
kterých si všimnou až při opravdové
námaze. U jiných se ale rozvine těžší
dušnost, která je omezuje v každodenních
činnostech. 3,10
4

Potíže
s hlubokým
nádechem

Bolest
na hrudi

Velká únava
při normálních
činnostech

Pocit sevření
na hrudi

Závrať
Nejdřív jsem si toho všimla
při práci – při chůzi do schodů
jsem se zadýchala.
Zadýchání při běžných
činnostech, např.
chůzi do schodů

Susan

Plicní arteriální hypertenze

U kolika pacientů se rozvine?

K možným příznakům patří:
Příznaky oznamte lékaři

Jedná se o vzácné onemocnění, které
postihuje 5 až 12 % pacientů se
sklerodermií. Riziko postupně vzrůstá. 12

Dušnost při chůzi do schodů
nebo do kopce

Lékaři v celé řadě různých zemí
doporučují při sklerodermii
provádět pravidelnou kontrolu
plicních funkcí, a to nejméně
jednou ročně. 13–18 Příznaky tak
bude možné začít řešit co nejdříve.

K čemu dochází?
Plicní arteriální hypertenze je
důsledkem zúžení malých krevních
cév v plicích způsobeného ﬁbrózou
(zjizvením). 6
Plicnice (velká tepna zásobující plíce
krví) se snaží protlačit krev zúženými
cévami, a tím roste krevní tlak v plicnici.
Plíce nejsou dostatečně prokrvené,
a tím se snižuje i množství kyslíku,
které se v plicích dostává do krve.
Srdce se snaží nedostatečné prokrvení
plic řešit výrazným posílením činnosti
pravé srdeční strany. 11

Pocit únavy

Závrať

Při pravidelných návštěvách lékaře
budou lékař nebo zdravotní sestra
schopni změřit plicní funkce, a tím
i sledovat a řešit příznaky.
Bolest
na hrudi

Otok
nohou

Veškeré příznaky oznamte
lékaři. Čím dříve se o nich
zmíníte, tím dříve se s nimi
bude moci začít něco dělat.

Lékař u vás bude pravidelně kontrolovat
činnost srdce a plic. V případě plicní
arteriální hypertenze vám pomůže
onemocnění řešit a doporučí vám
vhodnou léčbu.
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Která vyšetření se mě mohou týkat?

P

Měření objemu vdechovaného
a vydechovaného vzduchu a výměny plynů v krvi

Měření
plicních funkcí

Lékař bude kontrolovat stav plic nejprve
poslechem. K dalším vyšetřením budou
zapotřebí zdravotnické prostředky,
které nemusíte znát.
Může se jednat o vyšetření s dlouhými
a složitými názvy, které ve vás mohou
vyvolávat obavy nebo představu
bolestivého zákroku. Většinou se ale
jedná o velmi jednoduchá a bezbolestná
vyšetření. Lékař vám pomůže s přípravou
a ještě před vyšetřením vám může celý
zákrok vysvětlit.

Zdravotní vyšetření

K plicním vyšetřením může patřit například:

licní potíže ve vás mohou vyvolávat
pocit bezmoci. Sledováním příznaků
ale můžete leccos zachránit. Veškeré
příznaky oznamte lékaři. Lékař posoudí,
co se děje, a pomůže vám. Čím dříve se
o příznacích dozví, tím lépe vám může
pomoci.

Měření
plicního objemu

Stavba
a funkce srdce

Kontrola
struktury plic

Echokardiograﬁe

Rentgen

Biomarkery

Snímkování HRCT

Pravostranná
srdeční katetrizace

Snímkování CT
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Měření plicních funkcí
Při měření plicních funkcí se měří objem vdechovaného a vydechovaného vzduchu ke kontrole dechu a funkce plic. Výsledky lze
porovnávat s normálními hodnotami pro osobu vašeho věku, výšky, rasového původu a pohlaví. Dále je lze porovnat s dříve
naměřenými hodnotami, a tím zjistit, jak se plicní funkce mění s časem.
Lékař nebo zdravotní sestra během kontroly provedou tato vyšetření: 7,19

Spirometrie 20

Difúzní kapacita pro oxid uhelnatý (DLCO) 21

Co se zjišťuje:

Co se zjišťuje:

Objem vzduchu vydechnutého
během jednoho usilovného výdechu.
Měření se provádí na tzv. spirometru.

Jaká část vdechnutého vzduchu se v plicích vymění za plyny
v krvi (tzv. výměna plynů).

Co je součástí:
Obsluha vás požádá, abyste různými
způsoby vydechoval(a) do náustku.
Přitom se budou měřit některé veličiny,
například:
Usilovná vitální kapacita (FVC): objem vzduchu vydechnutého
během jednoho usilovného výdechu (dechová schopnost).
Při plicní ﬁbróze (zjizvení) může docházet k poklesu kapacity
a pružnosti plic, a tím i ke změně dýchání.
Usilovný vydechnutý objem za 1 sekundu (FEV₁): objem
vzduchu, který dokážete rychle vydechnout během 1 sekundy.
Ztuhlost plic může tento objem snižovat.
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Při zánětu nebo zbytnění tkáně plicních sklípků způsobeném
ﬁbrózou se přestup plynů do krve nebo z krve zhoršuje.
Výměnu plynů ovlivňují i potíže s krevními cévami v plicích,
například PAH.
Co je součástí:
DLCO se stanoví pomocí měření difúzní kapacity pro oxid
uhelnatý (CO). Lékař nebo zdravotní sestra vás požádá
o vdechnutí malého objemu plynu. Pak dech na 10 sekund
zadržíte a následně rychle vydechnete.
Lékař nebo sestra z naměřených hodnot zjistí, kolik procent
vdechnutého vzduchu přešlo do krve. Výsledek pomůže
předvídat možné budoucí potíže.

Měření plicního objemu 22

Rentgen 23

Co se zjišťuje:

Co se zjišťuje:

Objem vzduchu, který plíce pojmou, a dále objem vzduchu
zadrženého v plicích po úplném výdechu. Fibróza vede
k tuhnutí plic, které se nemohou dostatečně rozpínat.
Objem, který pojmou, tak může být menší.

Celkový stav plic.

Co je součástí:
Při tzv. celotělové bodypletysmograﬁi se posadíte
do malé kabinky s průhlednými stěnami, která vypadá jako
telefonní budka. Během vyšetření budete dýchat
do náustku.

Co je součástí:
Rentgen pořizuje snímky plic. Zjizvená tkáň se může
zobrazovat jako zastínění. Obsluha vám ukáže, v jaké
poloze bude snímkování prováděno. Může vás také
požádat, abyste se převlékl(a) do poskytnutého oděvu.

Při vyšetření heliovou diluční metodou budete dýchat
do uzavřeného okruhu se směsí kyslíku a helia.
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Počítačová tomograﬁe (CT) a počítačová tomograﬁe
s vysokým rozlišením (HRCT) 24

Echokardiograﬁe 25,26

Co se zjišťuje:

Co se zjišťuje:

Plocha zbytnělé plicní tkáně a zároveň příčina zbytnění.
Fibrotická tkáň vypadá jinak než normální tkáň.

Stavba a funkce srdce a zásobování plic krví ze srdce.

Co je součástí:
CT přístroj neboli tomograf má tvar tunelu, který má uprostřed
lůžko pro vyšetřovaného. Přístroj pomocí rentgenového záření
pořizuje snímky, které jsou ostřejší a podrobnější než běžný
rentgen hrudníku. Obsluha vás požádá, abyste si lehl(a) na
lůžko. Lůžko se během snímkování bude pohybovat tunelem.
Jedná se o běžné vyšetření plicních potíží při
sklerodermii. Je bezbolestné. CT snímky se
používají častěji, záleží ale na dané
nemocnici.
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Při echokardiograﬁckém vyšetření se pomocí zvukových vln pořizuje
podrobný pohyblivý snímek srdce. Echokardiograﬁe pomáhá
stanovit krevní tlak v plicnici, která vede krev ze srdce do plic.
Lékař tak dokáže zjistit a léčit plicní arteriální hypertenzi (PAH).
Co je součástí:
Lékař vám bude zvolna přejíždět sondou
přes hrudník. Sonda bude pořizovat snímky
srdce podobně jako při ultrasonograﬁckém
vyšetření. Echokardiograﬁe je naprosto
bezbolestná a trvá 15 minut až jednu
hodinu.

Biomarkery 26,27

Pravostranná srdeční katetrizace 28

Co se zjišťuje:

Co se zjišťuje:

Přítomnost několika látek (tzv. biomarkerů) v krvi. Příkladem
je bílkovina s názvem NT proBNP, která souvisí se srdečními
funkcemi a pomáhá stanovit a předpovídat plicní arteriální
hypertenzi (PAH).

Krevní tlak v pravé části srdce a v plicnici (tepna, která zásobuje
plíce krví ze srdce). Vyšetření se používá ke stanovení PAH.

Co je součástí:
Lékař nebo zdravotní sestra vám tenkou jehlou odebere vzorek
krve. Před odběrem vám řekne, jak se máte na odběr připravit.

Co je součástí:
Při vyšetření vám bude do plicnice zavedena tenká pružná
hadička k přesnému měření krevního tlaku.
Vyšetření se bude pravděpodobně provádět v nemocnici
nebo na odborném pracovišti (kardiologii).
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Život s plicními potížemi

U

rčité plicní potíže se objeví u většiny pacientů se sklerodermií. 2–4 O plíce je proto
důležité se starat. Lékař vám pomůže zjistit, jakým způsobem můžete omezit
dopad plicních potíží na život, abyste mohl(a) i nadále dělat to, co je pro vás důležité.

Pečujte o plíce: to znamená žádné
cigarety. Bude-li to možné, vyhýbejte
se místům se znečištěným vzduchem.
Dbejte na léčbu příznaků
gastroezofageálního reﬂuxu
(pálení žáhy): s léčbou vám pomůže
lékař nebo zdravotní sestra.
Neklesejte na mysli: většina plicních
příznaků se dá léčit. Popřemýšlejte
o tom, jak jinak můžete pokračovat
v činnostech, které máte rád(a).

Předcházejte plicním infekcím:
pravidelně si myjte ruce a proberte
s lékařem případná očkování k prevenci
plicních infekcí. Je dobré se vyhýbat
osobám s aktivní infekcí, např. s kašlem,
rýmou nebo planými neštovicemi.
Léčba

Dbejte na časté kontroly plic:
nevynechávejte kontroly a oznamujte
veškeré nové příznaky.

Snažte se zůstat aktivní: jednoduché
snadné tělesné činnosti vám prospějí.
Udělejte si seznam případných dotazů
a pak se vždy nejprve poraďte s lékařem.
Poraďte se se známými a rodinou:
třeba vám budou schopni pomoci.

Já osobně obědvám. A to je moc
dobře. Mám dobrou kamarádku,
která je vášnivou sběratelkou
porcelánu, a pořád spolu hledáme
další přírůstky do sbírky.
Susan
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Co se může stát?

P

ředvídat, koho a nakolik postihnou plicní potíže, je – stejně jako všechno,
co souvisí se sklerodermií – obtížné. Pokud se například snadno zadýcháte,
bude nejlepší, když to co nejdříve oznámíte lékaři. Čím dříve si potíží všimnete,
tím dříve vám může být poskytnuta odborná pomoc a podpora.

Určitou míru dušnosti udává kolem 7 z 10 pacientů se sklerodermií.
Potíže při chůzi do schodů nebo při obyčejné chůzi udává 6 z 10 pacientů. 10
Příznaky plicních potíží se až u poloviny pacientů se sklerodermií rozvinou
do 3 let od diagnózy. 2,3,29–31

Těžké plicní příznaky ovlivňující kvalitu života se mohou postupně rozvinout
u 1 z 10 pacientů s těžkou sklerodermií. Ve velmi závažných případech mohou
příznaky ovlivnit délku života. 3,4,32

Říkám si, tak fajn, jsem pohyblivá
a můžu dělat, co chci. Jsem vlastně
mnohem samostatnější než předtím.
A jsem šťastná.
Christina

Budoucnost

Stav pacientů se sklerodermií a plicními potížemi většinou zůstává poměrně
stabilní, případně se během řady let pozvolna zhoršuje. 6 K rychlému zhoršování
příznaků po diagnóze dochází u malého počtu pacientů.
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Nejčastější dotazy

Lehká tělesná námaha může přispět
ke správné činnosti plic. 33
Cvičení si sice můžete spojovat
s dušností nebo zhoršením zdravotního
stavu, a představa skoncování s cvičením
tak může být pokušením. Pokud se ale
cvičení vzdáte, zhorší se vám kondička
a bude pro vás těžší zastat běžné
činnosti. Je to cesta do pekel.
Místo toho požádejte lékaře, zdravotní
sestru nebo fyzioterapeuta o sestavení
cvičebního plánu. Budete se pak moci
bez obav hýbat s vědomím, že cvičení
je bezpečné a pomáhá vám zůstat
ve formě.
Mám práci nebo děti. Jak to mám
skloubit s návštěvami u lékaře?
Skloubit návštěvy u lékaře s jinými
závazky může být těžké. Je ale důležité si
s tím nějak poradit. Vyšetření a kontroly
pomohou lékaři zjistit, co se děje a jak se
vám vede.

Třeba by pomohlo sdělit rodině, známým
a kolegům, že máte sklerodermii. Mohli
by vám pomoci s plánováním návštěv
u lékaře. Nebojte se toho. Většina lidí
je ráda, když může druhému pomoci.
Dají se plicní potíže vyléčit? 2–4
Některé přípravky k léčbě plicní arteriální
hypertenze mohou zpomalit zhoršování
plicních potíží. Přes veškerý neustálý
výzkum dosud neexistují přípravky
k vyléčení plicní ﬁbrózy ani sklerodermie,
která ji vyvolává. Lékař vám v současnosti
může doporučit některé přípravky ke
zmírnění příznaků.

Přibližně u 1 z 10 pacientů s těžkou
sklerodermií se může rozvinout ﬁbróza,
která omezuje kapacitu plic (měřenou
pomocí FVC) a ovlivňuje kvalitu života.
Ve velmi závažných případech mohou
příznaky ovlivnit délku života. Dochází
k tomu ale pouze u velmi malého počtu
pacientů. 3,4,32
Délku života při sklerodermii může
ovlivnit PAH. Závisí to ale na druhu
a povaze PAH. 2,14 Informace pro váš
konkrétní případ vám sdělí lékař.

Ovlivňují plicní potíže délku života?
Sklerodermie ovlivňuje různé pacienty
různě. Nedá se přesně předpovědět,
jak se bude u daného pacienta
onemocnění vyvíjet. Zeptejte se
ošetřujícího lékaře nebo zdravotní
sestry. Je to pro vás důležité.
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Nejčastější dotazy

Smím cvičit?
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