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Klasifikácia chorôb pľúcneho interstícia

• Choroby so známou príčinou (liekové poškodenie, 
difúzne choroby spojiva a vaskulitídy, dôsledky 
expozície organickým a anorganickým noxám, 
genetické poruchy.

• Idiopatické intersticiálne pneumónie.• Idiopatické intersticiálne pneumónie.
• Granulomatózne choroby pľúcneho interstícia

(sarkoidóza, mykotické a mykobaktériové infekcie).
• Zriedkavé choroby (alveolárna proteinóza, 

lymfangioleiomyomatóza, eozinofilová pneumónia, 
histiocytóza z Langerhansových buniek).



Sarkoidóza



Sarkoidóza – definícia, epidemiológia

• Multisystémové granulomatózne ochorenie 
nejasného pôvodu.

• Najvyššia prevalencia u Švédov, Dánov 
a afroameričanov.a afroameričanov.

• Vrchol výskytu 30-55 rokov, ale aj po 65. roku.
• Častejšia u žien.
• Závažejší priebeh u čiernej rasy, Portorikáncov, 

Japoncov.



Sarkoidóza – etiopatogenéza

• Exogénne faktory: Infekcie? Anorganický 
prach? Borovicový peľ? Organický prach? 
Chemikálie?

• Endogénne faktory: genetická predispozícia.• Endogénne faktory: genetická predispozícia.
• Rôzne exogénne faktory vyvolávajú rovnaký 

obraz nekazeifikujúceho granulomatózneho
zápalu.



Sarkoidóza – klinický obraz
• Anamnéza: 

– Akútny – Löfgrenov sy.
– Chronický – progredujúca

námahová dýchavica, kašeľ, 
artralgie, únavový sy.

– Asymptomatický.– Asymptomatický.
• Fyzikálny nález:

– na pľúcach obvykle fyziol.,
– nodózny erytém, artritída, 

infiltrácia jaziev, tetováže,
– periférna lymfadenomegália, 

hepatomegália, splenomegália.



Sarkoidóza – štádia (Scadding)





Sarkoidóza klinický obraz I.



Sarkoidóza – diagnostika

• Löfgrenov sy. + BALT (Ly, CD4+/CD8+>3,5)
• Nekazeifikujúci granulóm v biopsii.



Sarkoidóza dif. dg.
• choroby spôsobujúce mediastinálnu lymfadenomegáliu (infekcie, 

lymfómy, lymfatické šírenie epitelových nádorov). 
• febrility nejasného pôvodu (difúzne choroby spojiva, vaskulitídy, 

zápalové choroby čreva, lymfómy)
• granulomatózne procesy: 

– infekcie (mykotické: kryptokokóza, aspergilóza, kokcidiomykóza, 
histolazmóza, blastomykóza), mykobaktériové, pneumocystové, 
toxoplazmové, brucelóza, CMV, IM (nekrózy, predominantná lokalizácia 
histolazmóza, blastomykóza), mykobaktériové, pneumocystové, 
toxoplazmové, brucelóza, CMV, IM (nekrózy, predominantná lokalizácia 
granulómov v dýchacích priestoroch)

– sarkoidné reakcie pri nádoroch
– difúzne choroby spojiva, vaskulitídy a iné imunologicky podmienené 

choroby: RA, WG, zápalové choroby čreva (Crohnova choroba, ulcerózna 
kolitída, primárna biliárna cirhóza)

– granulomatózna reakcia na cudzorodý materiál (Be, talok, Zr, Ti, Al, parafín).
– granulomatózne lézie nejasného významu (granulomatous lesions of 

unknown significance - GLUS) - až 20% všetkých biopsií granulomatóznych 
ochorení. prevahu majú B-lymfocyty

– pri postihnutí GIT-u m. Crohn, tuberkulóza a mykotické infekcie



Sarkoidóza – liečba

• Observácia.
• I. línia: Systémová kortikoterapia.
• II. línia: MTX, Plaquenil, azathioprin.
• III. línia: anti-TNF-alfa.• III. línia: anti-TNF-alfa.



Sarkoidóza prognóza
•2/3 spontánna remisia.
•Remisia spontánne alebo po liečbe:

–I. št. 55-90%, 
–II. št. 40-70%, –II. št. 40-70%, 
–III. št. 10-20%,
–IV. št. 0%

•10-30% chronický priebeh
•relaps pri každom priebehu ochorenia
•akútny priebeh - možná priaznivá prognóza



Fibrózy pľúc



Klasifikácia ILD
• Choroby pľúcneho interstícia so známou príčinou 

(liekové poškodenie, difúzne choroby spojiva 
a vaskulitídy, dôsledky expozície organickým 
a anorganickým noxám, genetické poruchy.

• Idiopatické intersticiálne pneumónie.
• Granulomatózne choroby pľúcneho interstícia • Granulomatózne choroby pľúcneho interstícia 

(sarkoidóza, mykotické a mykobaktériové infekcie).
• Zriedkavé choroby (alveolárna proteinóza, 

lymfangioleiomyomatóza, eozinofilová pneumónia, 
histiocytóza z Langerhansových buniek).



Idiopatické intersticiálne 
pneumóniepneumónie



Idiopatická intersticiálna pneumónia 

• intersticiálne pneumónie nejasného pôvodu 
s dobre definovaným klinickým aj 
mikromorfologickým obrazom



IIP klasifikácia 2013
• Hlavné IIP

– Chronické fibrotické IIP.
• Idiopatická pľúcna fibróza (IPF).
• Idiopatická nešpecifická intersticiálna pneumónia (NSIP).

– IIP so vzťahom k fajčeniu.
• Intersticiálna pneumónia s respiračnou bronchiolitídou (RBILD).
• Deskvamatívna intersticiálna pneumónia (DIP). • Deskvamatívna intersticiálna pneumónia (DIP). 

– Akútne alebo subakútne IIP.
• Kryptogénna organizujúca pneumónia (COP).
• Akútna intersticiálna pneumónia (AIP).

• Zriedkavé IIP.
– Idiopatická lymfoidná intersticiálna pneumónia (LIP). 
– Idiopatická pleuropulmonálna fibroelastóza.

• Neklasifikovateľné IIP



IPF epidemiológia

• najčastejšia zo všetkých IIP –16,5-27,5/100000 
- 55% IIP

• 1,66-krát častejšia u mužov 
• častejšie fajčiari• častejšie fajčiari
• 5.-9. decénium 



IPF etiopatogenéza
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IPF klinický obraz 

• pomaly progredujúca námahová dýchavica 
(„starnutie“) 

• suchý dráždivý kašeľ
• inspiračný krepitus• inspiračný krepitus
• paličkovité prsty a nechty tvaru hodinového 

sklíčka (50%)







IPF funkčné vyšetrenie pľúc 
• RVP (absencia IPF nevylučuje - fokálne postihnutie, 

koincidencia emfyzému). 
• „ventilačný krasopis“ 
• Porucha výmeny plynov (DLCO)
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IPF analýza BALT

• diagnostický význam limitovaný
• ↑NS (Eo), ↑Ly? (CD8+)
• odlíšenia iných chorôb imitujúcich IPF 

(chronická forma HP)(chronická forma HP)
• Ly>15% (ATS/ERS) = možná iná dg. 



Diagnóza IPF

• Zodpovedajúci klinický obraz.
• Prítomnosť CT vzoru UIP alebo 

pravdepodobnej UIP, event. histologický obraz 
UIP.UIP.

• Vylúčenie známej príčiny (domáce či pracovné 
environmentálne expozície, difúzne ochorenie 
spojiva, lieková toxicita).



IPF dif. dg.

• iné typy IIP,
• postihnutie pľúc pri difúznych chorobách spojiva,
• zaprášenie anorganickým prachom,
• chronická forma HP,
• radiačná pneumonitída,• radiačná pneumonitída,
• chronická sarkoidóza IV. štádium,
• liekové poškodenie pľúc,
• dedičné ochorenia s fibrózou pľúc (syndróm 

Heřmanský-Pudlák, Gaucherova choroba, Niemann-
Pickova choroba, dyskeratosis congenita) 



IPF liečba 

• pirfenidón, nintendanib 
• DDOT
• rehabilitáca
• transplantácia pľúc• transplantácia pľúc
• RHB
• antitusiká
• ventilačná podpora?



IPF prognóza

• medián prežívania 2-5 rokov, päťročné 
prežívanie 20-40%

• prediktor FVC -10% za 6 mesiacov
• akútna (30 dní) exacerbácia 10-50% pacientov • akútna (30 dní) exacerbácia 10-50% pacientov 

(infekcia, chirurgická intervencia), mortalita 
70-100%





Mykózy pľúc - vyvolávatelia
• Aspergillus (fumigatus) – u imunokompetentných lokalizovaná 

infekcia (ABPA, aspergilóm), u imunosuprimovaných
nekrotizujúca pneumónia.

• Candida – vždy imunokompromitovaní, endogénna infekcia z 
GITu.

• Cryptococcus neoformans – obvykle imunokompromitovaní, • Cryptococcus neoformans – obvykle imunokompromitovaní, 
noduly + LAP + meningoencefalitída.

• Pneumocytis Jirovecii – imunokompromitovaní (AIDS).
• Mucor – hemoblastózy s neutropéniou.
• Sporotrichon – záhradníci, lesníci.
• Cokcidioides (endemicky USA, stredná a južná Amerika).
• Histoplasma, Blastomyces – endemicky USA.



Aspergilové infekcie pľúc

• Alergická bronchopulmonálna aspergilóza.
• Chronická pľúcna aspergilóza.
• Invazívna pľúcna aspergilóza.
• Aspergilóm.• Aspergilóm.



Alergická bronchopulmonálna
aspergilóza

• Predispozícia : astma alebo CF.
• Piskoty, hemoptýza, chudnutie, teploty.
• Proximálne bronchiektázie, konsolidácie.
• IgE>1000 IU/ml.• IgE>1000 IU/ml.
• Pozitívny kožný test alebo špecifické IgE.
• Eo>500/l.
• Liečba: KS ... itrakonazol.





Chronická pľúcna aspergilóza

• Imunokompetentní pacienti.
• Predispozícia: ABPA, CHOCHP, transplantácia pľúc, 

recidivujúce pľúcne infekcie, sarkoidóza. 
• Chudnutie, chronický produktívny kašeľ, 

hemoptýza, teploty.hemoptýza, teploty.
• Noduly, kavity min. 3 mes.
• Mikrobiologické potvrdenie, IgG protilátky, 

galaktomannan, histológia?
• Liečba: 6 mes. itrakonazol ... vorikonazol/  

posakonazol.





Invazívna pľúcna aspergilóza

• Predispozícia: neutropénia, hematologické malignity, 
transplantácia kostnej drene, alkoholizmus, nádory, 
HIV, CHOCHP, systémová kortikoterapia, cirhóza 
pečene, imunosupresívna liečba. 

• Noduly, halo sign, crescent sign, subsegmentálne a 
segmentálne konsolidácie, kavity.segmentálne konsolidácie, kavity.

• Diagnostika: mikrobiológia, PCR spúta? (kolonizácia), 
krv alebo biopsia, galaktomannan.

• Vysoká mortalita.
• Liečba: 6-12 týžd. vorikonazol, ampho-B ... caspofungin.
• Profylaxia: vorikonazol, itrakonazol, caspofungin.





Aspergilóm
• Kolonizácia preexistujúcej

dutiny.
• Asymptomatický, 

hemoptýza.
• Liečba: • Liečba: 

– v prípade recidivujúceho 
hemoptoe resekcia alebo 
embolizácia bronchiálnej 
artérie,

– ak nie je možná resekcia, 
alebo sú známky invázie do 
okolia – antimykotiká.



Pneumocystová pneumónia

• Imunokopromitovaní (HIV, malignity, 
transplantácia, imunosupresia).

• HIV infikovaní - nenápadný nástup – suchý 
kašeľ, subfebrility, pomaly (týždne) kašeľ, subfebrility, pomaly (týždne) 
progredujúca dýchavica.

• Non-HIV pacienti – rýchlejší nástup.
• CT: difúzne perihilózne intersticiálne infiltráty, 

solitárne či viacpočetné noduly, opacity
mliečneho skla, cysty.





Pneumocystová pneumónia

• Diagnostika: Spútum/BALT: Mikroskopia, 
imunofluorescencia, PCR.

• Liečba: TMP/SMX.
• Profylaxia: TMP/SMX ak CD4+ Tly <200/ul.• Profylaxia: TMP/SMX ak CD4+ Tly <200/ul.
• Mortalita 10-20% pri HIV, 50% pri non-HIV.



Parazitárne 
ochorenia pľúcochorenia pľúc



Parazitárne choroby - klasifikácia

Prvoky
• Amebiáza
• Leischmaniáza
• Malária

Červy
• Askaridiáza
• Ankylostomiáza
• Strongyloidóza• Malária

• Babesióza
• Toxoplazmóza

• Strongyloidóza
• Toxokaróza
• Trichinelóza
• Schistozomiáza
• Paragonimiáza
• Echinokokóza


