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DOMÁCA OXYGENOTERAPIA – RÔZNE CHOROBY,
RÔZNE INDIKÁCIE, RÔZNE CIELE
Peter Beržinec
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra
Domáca oxygenoterapia má pri rôznych ochoreniach rôzne ciele a rôzne indikácie. Tento prehľad sa zaoberá domácou oxygenoterapiou
pri dvoch bežných pľúcnych ochoreniach – chronickej obštrukčnej chorobe pľúc (CHOCHP) a karcinóme pľúc. Pri CHOCHP je dlhodobá
domáca oxygenoterapia (DDOT) život zachraňujúcou liečbou u pacientov s pokojovou hypoxémiou. Hlavným cieľom DDOT pri CHOCHP
je teda predĺženie prežitia chorých. Pri pokročilom karcinóme pľúc je hlavný cieľ domácej a obyčajne intermitentnej oxygenoterapie
paliácia ťažkej dýchavičnosti. Obe ochorenia majú spoločný hlavný etiologický faktor, ktorý je dobre známy a predsa nedostatočne
obmedzený.
Kľúčové slová: kyslík, liečba, chronická obštrukčná choroba pľúc, karcinóm pľúc, dýchavičnosť.
HOME OXYGEN THERAPY – DIFFERENT DISEASES, DIFFERENT INDICATIONS, DIFFERENT AIMS
There are different aims and indications for home oxygen therapy in different diseases. This overview deals with home oxygen therapy in
two common lung diseases – chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and lung cancer. Long term oxygen therapy (LTOT) is a life
saving treatment for patients with COPD and resting hypoxemia. Thus the main purpose of LTOT in COPD is prolongation of survival. The
main purpose of home and usually intermittent oxygen therapy in advanced lung cancer is palliation of severe dyspnea. Both diseases are
caused mainly by etiological factor which is well-known, still not enough restricted.
Key words: oxygen, therapy, chronic obstructive pulmonary disease, lung cancer, dyspnea.
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Úvod
Oxygenoterapia je jedným zo široko používaných spôsobov liečby pri akútnych kardiopulmonálnych ochoreniach, napríklad pri pneumónii,
astme ako aj pri exacerbácii chronických ochorení
ako napríklad chronickej obštrukčnej chorobe pľúc
(CHOCHP) a pri kardiálnom zlyhaní.
Pri akútnom nasadení je cieľom oxygenoterapie
upraviť akútnu hypoxémiu, pričom súčasne prebieha
kauzálna terapia chorobného stavu, ktorý hypoxémiu vyvolal. Použitie oxygenoterapie pri chronických
stabilizovaných ochoreniach, kde obyčajne už nie je
možná plná úprava patofyziologických procesov
vyvolávajúcich hypoxémiu, je taktiež bežným spôsobom liečby. Obzvlášť sa uplatňuje pri CHOCHP a pri
pľúcnych fibrózach, ale používa sa aj pri pokročilých
nádorových ochoreniach pľúc ako je primárny karcinóm pľúc alebo pri metastatickom postihnutí pľúc
nádormi z iného origa. Pri spomínaných chronických
ochoreniach (a aj pri niektorých ďalších) je v súčasnosti oxygenoterapiu vhodné použiť pri splnení
definovaných indikačných kritérií vo forme domácej
oxygenoterapie, resp. dlhodobej domácej oxygenoterapie. Cieľom tejto práce je podať krátky prehľad
využitia domácej oxygenoterapie pri CHOCHP a pri
pokročilom karcinóme pľúc a súčasne poukázať na
rozdiely v cieľoch a v indikáciách domácej oxygenoterapie pri týchto dvoch ochoreniach.
CHOCHP
Dlhodobá domáca oxygenoterapia (DDOT) je
v súčasnosti na Slovensku, podobne ako v iných
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krajinách, globálne najčastejšie používaná pri liečbe CHOCHP. Ide o dôsledok vysokej incidencie
CHOCHP a súčasne, ako uviedli autori editoriálu
v nedávnom čísle European Respiratory Journal,
ide o liečbu „zachraňujúcu život tých, ktorí majú
pokojovú hypoxémiu“ (1).
Predĺženie prežitia pri použití DDOT preukázali dve kľúčové štúdie realizované ešte koncom 70.
rokov 20. storočia. The British Medical Research
Council uskutočnil randomizovanú štúdiu zameranú
na použitie oxygenoterapie u pacientov s CHOCHP
a pokojovou hypoxémiou. Kyslík bol podávaný nosom, 2 litre/min, najmenej 15 hodín denne. Mortalita
po 5 rokoch bola 45 % v skupine s oxygenoterapiou,
67 % v kontrolnej skupine (2). V americkej štúdii boli
pacienti randomizovaní k dlhodobej kontinuálnej oxygenoterapii (čo v praxi znamenalo v priemere 19,4
hodín denne) alebo k 12 hodinovej (v priemere bola
aplikovaná 11,8 hodín) „nočnej“ terapii. Po 2 rokoch
bola mortalita v skupine s kontinuálnou liečbou 22 %
a pri kratšej – nočnej liečbe – 41 %. Zistené bolo
mierne emočné zlepšenie a naznačené zlepšenie
kvality života v skupine pacientov liečených kontinuálnou oxygenoterapiou (3). Aj keď v oboch štúdiách
bol vstup podmienený horným limitom arteriálneho
parciálneho tlaku kyslíka – PaO2 8 kPa (60 mmHg),
väčšina pacientov mala PaO2 menej ako 7,3 kPa (55
mmHg). V britskej štúdii bol priemerný PaO2 pri vstupe
do štúdie iba 6,7 kPa (50,4 mmHg) v skupine s oxygenoterapiou a 6,9 kPa (51,5 mmHg) v skupine bez
oxygenoterapie. V americkej štúdii bola priemerná
hodnota PaO2 pri zaradení v skupine s kontinuálnou

oxygenoterapiou 6,8 kPa (50,8 mmHg) a v skupine
s nočnou oxygenoterapiou 6,9 kPa (51,5 mmHg).
V štúdiach zameraných na pacientov s relatívne ľahšou hypoxémiou – PaO 2 viac ako 7,3 kPa (55
mmHg) – DDOT nepredĺžila prežitie, resp. nebol
zistený preukazný rozdiel v prežití v skupine s oxygenoterapiou alebo bez oxygenoterapie (4, 5). Tieto
štúdie viedli k definovaniu základného indikačného
kritéria na použitie dlhodobej domácej oxygenoterapie pri CHOCHP: pokojová hodnota PaO2 menej
ako 7,3 kPa (55 mmHg). Vzťah medzi chronickou
hypoxémiou a pulmonálnou hypertenziou s dôsledkami – hlavný efekt DDOT je práve v zásahu do
tohto procesu (obrázok 1).
V súčasnosti je diagnostika a liečba CHOCHP,
vrátane liečby DDOT, štandardizovaná na medzinárodnej úrovni. Odporúčania Global Initiative for
Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) boli široko publikované a sú dostupné vrátane najnovšej
aktualizácie z roku 2007 (6). Indikácia DDOT pri
CHOCHP a aj niektorých ďalších ochoreniach sa
v SR riadi Odborným usmernením MZ SR na poskytovanie dlhodobej domácej oxygenoterapie (tabuľka
1) (7). Umožňuje použitie DDOT u pacientov s PaO2
menej ako 7,3 kPa (55 mmHg) a aj u niektorých
s vyššou hodnotou pri prítomnosti ďalších, presne
definovaných kritérií. Nevyhnutnou podmienkou je
pozitívny kyslíkový test.
V praxi prebieha indikovanie DDOT tak, že pacient – kandidát na DDOT – je odoslaný pneumológom na hospitalizáciu do niektorého z centier DDOT
(tabuľka 2).
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Obrázok 1. Chronická hypoxia a pulmonálna hypertenzia pri CHOCHP.

Tabuľka 1. Nozologické jednotky ktoré sú indikáciou
pre DDOT v SR*.
Chronická obštrukčná choroba pľúc

Chronická hypoxia

Chronická obštrukčná choroba pľúc s obštrukčným
spánkovým apnoe
Muskularizácia
Hyperplázia intimy

Pulmonálna vazokonstrikcia

Fibróza
Obliterácia

Difúzne intersticiálne pľúcne choroby
Primárna pľúcna hypertenzia
Alveolárna hypoventilácia - Pikwickov syndróm
Chronická tromboembolická choroba pľúc
Deformity hrudníka s cor kyphoscolioticum

Pulmonálna hypertenzia

Emfyzém pľúc
Cystická fibróza
Edém

Smrť

Upravené podľa (9).

Tu mu po optimalizácii komplexnej liečby a pozitivite kyslíkového testu vypíšu návrh na kyslíkový
koncentrátor. Po schválení revíznym lekárom je
návrh postúpený do firmy, ktorá je majiteľkou prístrojov. Firma následne zabezpečí nainštalovanie
prístroja v bydlisku pacienta. Pacient musí byť
pravidelne kontrolovaný pneumológom a odbornou
sestrou (7, 8). Prenosný koncentrátor, ako doplnok
k stacionárnemu, sa indikuje u pacientov, ktorí sú
v trvalom pracovnom pomere a spĺňajú definované podmienky. Predpis podlieha súhlasu hlavného
odborníka MZ SR (7). Súčasný stav DDOT v SR je
možné považovať za uspokojivý (8).
Karcinóm pľúc
Oxygenoterapia je najčastejšie používanou
liečbou dýchavičnosti u hospitalizovaných pacientov
s nádorovým ochorením (10). Je potrebné zdôrazniť,
že ide iba o symptomatickú liečbu a iba o jeden z liečebných postupov pri dýchavičnosti, ktorý sa využíva
po vyčerpaní možností kauzálnej liečby, obyčajne
spolu s paliatívnou farmakoterapiou.
Aplikácia kyslíka je všeobecne chápaná ako
prejav aktivity a starostlivosti a navodzuje pocit úľavy
a upokojenia pacientovi, jeho okoliu, príbuzným a aj
zdravotníckym pracovníkom. V niektorých prípadoch
je však používaná zrejme zbytočne. Výsledky dvoch
randomizovaných klinických štúdií naznačujú, že

u časti pacientov s pokročilým nádorovým ochorením
je možné docieliť zmiernenie dýchavičnosti podaním
kyslíka (4 – 5 l/min), ale tiež prúdom obyčajného vzduchu (11, 12). V prvej štúdii 12 zo 14 pacientov preferovalo kyslík (11). V druhej rozdiel v zmiernení dýchavičnosti v skupine 38 pacientov nebol zistený. Podľa
kumulatívnych údajov z týchto štúdií preferovalo teda
podanie kyslíka 60 % (95 % CI: 46 – 72 %) chorých.
V 40 % prípadov (95 % CI: 28 – 54 %) však bol rovnako efektívny prúd izbového vzduchu (obrázok 2).
American College of Chest Physicians (ACCP)
vo svojich usmerneniach zameraných na paliatívnu
liečbu karcinómu pľúc odporúča, hlavne pod vplyvom prvej z dvoch spomínaných štúdií, zváženie
oxygenoterapie bez ohľadu na PaO 2 u pacientov
trpiacich dýchavičnosťou a pľúcnym karcinómom.
Taktiež odporúča „vyhnúť sa opakovaným analýzam krvných plynov s cieľom (formálne) odôvodniť
oxygenoterapiu“ (13).
Okrem výhod má oxygenoterapia aj nevýhody:
možný placebový efekt, silná psychická väzba a aj
problémy s dostupnosťou oxygenátorov. Použitie ručného alebo stolového elektrického ventilátora s prúdom vzduchu smerujúcim na tvár môže viesť k centrálnemu inhibičnému účinku na dýchavičnosť stimuláciou
nervus trigeminus (V2). Skutočnosť, že ako kyslík, tak
aj prúd vzduchu prinášajú zmiernenie dýchavičnosti je
iba málo podporená klinickými štúdiami. Navyše, na

Tabuľka 2. Regionálne centrá DDOT v Slovenskej republike.
Pracovisko a adresa

Chronická rejekcia pľúcneho transplantátu
*Pri pretrvávaní respiračnej insuficiencie aj napriek optimálnej liečbe základného ochorenia

ich základe sa v súčasnosti nedá určiť, kto bude mať
úžitok z jedného alebo druhého spôsobu liečby. V súčasnosti prebieha medzinárodná multicentrická randomizovaná štúdia zameraná na tento problém (14).
V praxi je z pragmatických dôvodov vhodné
vyskúšať elektrický ventilátor. Ak nestačí, potom
je v úvahe oxygenoterapia. Pred jej indikáciou by
sme mali urobiť test efektivity. Najjednoduchšie je
zmeranie pocitu dýchavičnosti pacienta VAS (vizuálnou analógovou škálou) pred inhaláciou a po asi
15-minútovej inhalácii kyslíka a potvrdenie subjektívneho zlepšenia stavu. Posúdenie zlepšenia hodnoty PaO2 je vedľajšie. Základné odporúčania pre
použitie domácej oxygenoterapie pri dýchavičnosti
pri pľúcnych karcinómoch sú zhrnuté v tabuľke 3.
Obrázok 2. Preferencia kyslíka oproti prúdu izbového vzduchu pacientmi s dýchavičnosťou pri pokročilom nádorovom ochorení.
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Tabuľka 3. Základné odporúčania pre použitie
oxygenoterapie pri karcinóme pľúc.
Cieľom je paliácia dýchavičnosti
Oxygenoterapia je užitočná pri ťažkej dýchavičnosti, zvlášť pri pokojovej forme
Pred indikovaním potrebné urobiť test efektivity

Klinika PaF I, SZU, Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií, Ružinovská 6, Bratislava

Dlhodobá terapia by mala byť nazálne, nie
maskou

Klinika TaPCH, UK JLF a MFN. Kollárova 2, Martin

Vhodné 4 – 5 l/min

Klinika PaF, LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Rastislavova 43, Košice

Nepokračovať, ak nie je jasný úžitok

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., Kláštorská 134, Nitra

Vhodná intermitentná terapia, resp. podľa potreby,
aj pri chronickej dýchavičnosti

FNsP FD Roosevelta, Oddelenie PaF, Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica
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Tabuľka 4. Domáca oxygenoterapia pri CHOCHP a karcinómoch pľúc – zhrnutie hlavných rozdielov.

Rozdiely medzi domácou
oxygenoterapiou pri CHOCHP
a pri karcinóme pľúc
Podstatným rozdielom medzi použitím domácej
oxygenoterapie pri CHOCHP a pri pokročilom karcinómom pľúc je cieľ liečby: v prvom prípade je to
predĺženie prežitia, v druhom prípade je to zmiernenie symptómu, konkrétne dýchavičnosti a zlepšenie
kvality života. Zlepšenie kvality života je, samozrejme, žiaducim cieľom aj DDOT pri CHOCHP, nie je to
však hlavný cieľ. Podobne, pri pokročilom karcinóme
pľúc by predĺženie prežitia pomocou dlhodobej oxygenoterapie bolo určite vítané, ale reálnym a hlavným cieľom je paliácia pokojovej dýchavičnosti.
Ďalšie odlišnosti medzi oxygenoterapiou CHOCHP
a karcinómu pľúc súvisia s rozdielom v hlavnom cieli
liečby a sú uvedené v tabuľke 4.
Vhodné je pripomenúť, že CHOCHP a karcinóm
pľúc majú rovnaký hlavný vyvolávajúci faktor – cigaretový dym – a nezriedka sa vyskytujú súčasne.
V poľskej retrospektívnej štúdii bola CHOCHP prítomná u každého štvrtého pacienta s pokročilým kar-

Rozdiely
Hlavné ciele

CHOCHP

Pľúcne karcinómy

Predĺženie života

+++

+/–

Zlepšenie kvality života

+

+++

Aplikácia

Kontinuálne

+++

+/–

oxygenoterapie

Podľa potreby

+/–

+++

Hlavné indikačné

↓PaO 2

+++

+

kritériá

Test: ↑PaO 2

+++

+

Test: ↓dýchavice

+

+++

cinómom pľúc (15). V dánskej štúdii bola CHOCHP
pri diagnóze karcinómu pľúc zisťovaná v 30 % prípadov (16). Pacienti s karcinómom pľúc a CHOCHP
majú tak možnosť tiež profitovať z DDOT.

tok majú alebo by ho mať mohli. V obidvoch prípadoch je však veľkou výzvou skutočnosť, že hlavný
vyvolávajúci faktor je všeobecne známy a predsa
tolerovaný.
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Záver
Domáca oxygenoterapia je pri CHOCHP etablovaným a štandardizovaným spôsobom liečby. Pri
karcinómoch pľúc to tak celkom nie je. Nepochybne
sú však skupiny pacientov, ktoré z takejto liečby úži-

Onkologické oddelenie,
Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor
Kláštorská 134, 949 88 Nitra
e-mail: berzinec@nextra.sk
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