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Bronchoprovokační testyBronchoprovokační testyBronchoprovokační testyBronchoprovokační testy    ----    bronchokonstrikční:bronchokonstrikční:bronchokonstrikční:bronchokonstrikční:    
 
Smyslem testu je určit přítomnost a stupeň dráždivosti průdušek, podle výsledku testu 
přizpůsobit případnou léčbu. 

    
1.1.1.1. Inhalací metacholinuInhalací metacholinuInhalací metacholinuInhalací metacholinu        

Test je základním a jednoduchým vyšetřením k určení dráždivosti průdušek a jejich 
odezvy na léky, rozšiřující dýchací cesty. Tento zátěžový test nemá alternativu a trvá 
60 – 90 minut. 

Vaše příprava před výkonem:Vaše příprava před výkonem:Vaše příprava před výkonem:Vaše příprava před výkonem:    
• můžete jíst a pít bez omezení  
• léky užijte podle doporučení Vašeho lékaře 
• v den vyšetření se vyvarujte zvýšené námaze, sportovní činnosti, nekuřte, nepijte 

alkohol 
• ke snížení případného rizika informujte, prosím, lékaře, o alergii na léky, o tom, 

zda trpíte myastenií gravis, břišním / aortálním/ aneurysmatem, zvýšenou 
krvácivostí, onemocněním srdce, cukrovkou, nervovým onemocněním, 
průduškovým astmatem, infekční chorobou, padoucnicí, či závažnějším 
nachlazením 

• uveďte všechny léky, které užíváte 
• ženy musí upozornit na případné těhotenství, nebo kojení 
    

Provedení výkonu:Provedení výkonu:Provedení výkonu:Provedení výkonu:    
• účelem je určení ventilačních parametrů při inhalací určitého množství aerosolu o 

určité koncentraci testovací látky- metacholinu. 
• aerosol je podáván zařízením, zvaným nebulizátor, přičemž jej vdechujete přes 

náustek 
• na závěr testu Vám bude podán úlevový lék, který rozšiřuje dýchací cesty 

a upravuje jejich případně navozenou sníženou průchodnost k úvodním 
hodnotám. 

• na začátku, v průběhu 
a na konci vyšetření, 
Vám bude prováděno 
vyšetření ventilačních 
plicních funkcí, 
spočívající 
v usilovném 
výdechovém manévru 

• v průběhu výkonu 
dýchejte, prosím, 
podle pokynů 
zdravotní sestry 

• během výkonu bude 
zároveň neinvazivně 
oxymetrem měřeno 
okysličení krve 
přístrojem na prstu ruky a prováděno poslechové vyšetření plic. 
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Na závěr testu Vám bude podán úlevový lék, který rozšiřuje dýchací cesty a upravuje 
jejich případně navozenou sníženou průchodnost k úvodním hodnotám.  
    
Možné komplikace:Možné komplikace:Možné komplikace:Možné komplikace:    

• zkrácení dechu, dušnost, kašel, pocit tíhy na hrudi, vznik pískotů v dýchacích 
cestách 

• zastření hlasu 
• ojediněle vznik bolesti hlavy, závratě 
• pokud se příznaky objeví, trvají pár minut, vymizí po podání úlevového léku 
• závažnější zúžení dýchacích cest se může vyskytnout velmi ojediněle, pokud by 

nastalo, budete ihned léčeni inhalací léků, nebo podáním léků nitrožilně, či 
podkožně.  

• při alergické reakci na podané léky budete ihned adekvátně léčeni léky nebo 
injekcemi. Podání léku může v ojedinělých případech vést k zúžení průdušek, 
kašli, třesu prstů, bolesti hlavy. 

    
2.2.2.2. Test během, nebo jízdou na ortopeduTest během, nebo jízdou na ortopeduTest během, nebo jízdou na ortopeduTest během, nebo jízdou na ortopedu    

Jedná se o variantu testu, uvedeného v předchozím textu. Účelem výkonu je určení 
ventilačních parametrů v klidu a po zátěži během, nebo jízdou na rotopedu. 
 

    Vaše příprava před výkonem:Vaše příprava před výkonem:Vaše příprava před výkonem:Vaše příprava před výkonem:    
• můžete jíst a pít bez omezení  
• léky užijte podle doporučení Vašeho lékaře 
• v den vyšetření se vyvarujte zvýšené námaze, sportovní činnosti, nekuřte, nepijte 

alkohol 
• ke snížení případného rizika informujte, prosím, lékaře, o alergii na léky, o tom, 

zda trpíte myastenií gravis, břišním /aortálním/ aneurysmatem, zvýšenou 
krvácivostí, onemocněním srdce, cukrovkou, nervovým onemocněním, 
průduškovým astmatem, infekční chorobou, padoucnicí, či závažnějším 
nachlazením 

• uveďte všechny léky, které užíváte 
• ženy musí upozornit na případné těhotenství, nebo kojení 
    

Provedení výkonu:Provedení výkonu:Provedení výkonu:Provedení výkonu:    
• běh venku, nebo jízda na rotopedu, bude probíhat 6 minut 
• na začátku, v průběhu a na konci vyšetření, Vám bude prováděno vyšetření 

ventilačních plicních funkcí, spočívající v usilovném výdechovém manévru.  
• v průběhu měření plicních funkcí dýchejte, prosím, podle pokynů zdravotní sestry 
• během výkonu bude zároveň neinvazivně oxymetrem měřeno okysličení krve 

přístrojem na prstu ruky a prováděno poslechové vyšetření plic a změření 
krevního tlaku a tepové frekvence 

 
Na závěr testu Vám bude podán úlevový lék, který rozšiřuje dýchací cesty a upravuje 
jejich případně navozenou sníženou průchodnost k úvodním hodnotám.  
 
Kde:Kde:Kde:Kde: Pneumologie a ftizeologie (plicní) Městské nemocnice Ostrava 
Objednání:Objednání:Objednání:Objednání: na telefonním čísle 596596596596    193 326193 326193 326193 326 
 

MUDr. Radovan Kozel 
primář  


