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Eurokráva s rýží
Jedním z klíčových znaků fiktivního totalitního režimu zobrazeného Georgem
Orwellem ve slavném románu 1984 byl newspeak. Tedy zjednodušená zglajchšal-
tovaná novořeč, která měla pomoci znemožnit všechny myšlenkové pochody, které
by nebyly v souladu s aktuální ideologií Strany. Pro vyjádření nesouhlasu s politi-
kou Strany neexistovaly výrazy a kacířské myšlení (rozuměj kritické) se tak mělo
stát nemyslitelným.

Román 1984 jsem měl možnost číst až po listopadové revoluci, které jsem se
aktivně účastnil ve studentském hnutí. Newspeaku jsem dokonale rozuměl. I my
jsme tu před listopadem 89 dokonale zvládali nazývat okupaci bratrskou pomocí,
zhovadilosti označovat za vzory k učení a cyklicky popírat vše, co platilo předcho-
zího dne.

Myslím, že doba předlistopadová pro mne byla velkou školou v užití slova, v poznání jeho síly (tanky měla jen druhá
strana/Strana), posilování schopnosti poznat nevyřčené, skryté mezi řádky, i poznání, jak mnoho slovo ovlivňuje sku-
tečnost, kterou má popisovat.

Ani po třiceti letech od konce naší zatím poslední totality mi z hlavy nezmizel citlivý barometr, který spolehlivě dete-
kuje, když slovo, psané či vyslovené, má sloužit k popírání zjevné skutečnosti či dokonce ji měnit a znásilňovat tak
realitu. Nazývám ho barometrem nesvobody. Svoboda je totiž do značné míry možností žít v pravdě. Možnost svo-
bodně vyslovit svůj názor je jednou z prvních svobod, o kterou v totalitě přicházíme. Svobodou první, ale rozhodně
nikoliv poslední.

Jak jsme na tom se svobodou slova dnes? Otestujte si to. Zkuste použít slovo z nekorektního slovníku oldspeaku, třeba
černoch, Cikán nebo pomazánkové máslo. Zkuste přimalovat tykadla na plakát politika, ze kterého se vám zvedá žalu-
dek a jehož slova musíte den co den číst na autobuse, kterým vozíte lidi do práce. Třeba vám to projde. Ale už se o vás
budu trochu bát. V roce 1990 bych se o vás nebál.

Slova jsou jen obrazem skutečnosti. Obrazem věrným nebo znásilněným. Jejich zákazem ničemu nezamezíme. Dnes
večer si dám k večeři španělské ptáčky. Nebudou ze Španělska ani z opeřenců. Já vím, co budu jíst, moje žena také
a s námi celá republika. Možná brzy vyjde nařízení, že se ono jídlo má jmenovat eurokráva s rýží, nicméně vás ujišťuji,
že na mém talíři to stále bude španělský ptáček. Stejně jako zloděj pro mne bude zlodějem a lhář lhářem. Na radu své
ženy nebudu jmenovat, koho mám na mysli. Aby na mě naši také neklekli.

S přáním hezké zimy
Karel Vízner
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Petr Vaník
Oddělení plicní a TBC, Nemocnice České Budějovice, a.s.
Klinika pneumologie a ftizeologie, LF UK a FN Plzeň

Souhrn
Autor uvádí kazuistiku pacienta s těžkým kortikodependentním alergickým astmatem
pod nedostatečnou kontrolou navzdory maximální léčbě dle platných doporučení GINA.
Po zavedení terapie omalizumabem a dalších postupných úpravách léčby došlo nakonec
nejen ke zlepšení kontroly astmatu, ale i úplnému vysazení steroidů systémově.

Summary
The effect of complex treatment in a patient with severe cortico-dependent asthma
bronchiale
The author presents a case report of a patient with severe uncontrolled steroid-dependent
allergic asthma bronchiale despite maximal treatment according to valid GINA guidelines.
Following the introduction of omalizumab therapy and other gradual treatment adjust-
ments, ultimately not only improved asthma control but also complete systemic steroid
withdrawal.

Vaník, P. Efekt komplexní léčby u pacienta s těžkým kortikodependentním asthma bronchiale. Kazu-
istiky v alergologii, pneumologii a ORL, 14, 4: 4–6, 2017.
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Efekt komplexní léčby u pacienta 
s těžkým kortikodependentním 
asthma bronchiale

Úvod
U pacientů s těžkým refrakterním asthma bronchiale se nedaří
dostat onemocnění pod kontrolu ani při maximální léčbě dle
doporučení GINA.1 Tito pacienti jsou u nás soustředěni
v NCTA (Národní centra pro těžké astma)2, kde je nejdříve
zkontrolována správnost základní diagnózy. Poté jsou pacienti
podrobně vyšetřeni stran komorbidit a přitěžujících faktorů,
které jsou zde zaléčeny a také je opakovaně upravována léčba
astmatu. U vybrané skupiny pacientů je pak možno indikovat
biologickou léčbu anti IgE protilátkou (omalizumab) a dalšími
moderními léky (např. anti-interleukin 5 – mepolizumab nebo
reslizumab). Další možností je pak indikace bronchiální ter-
moplastiky a další specifická opatření dle jednotlivých
fenotypů.3

Kazuistika
Pacient, ročník 1970, diagnóza astmatu mu byla stanovena
v roce 2006, kdy se objevily typické potíže, tj. záchvatovitá duš-
nost, hlavně v noci a nad ránem, pískoty ve výdechu, suchý
dráždivý kašel a také narůstající námahová dušnost. Od po-
čátku onemocnění užíval steroidy systémově, sám si zvyšoval
dávku při častých těžkých exacerbacích. Naštěstí jsme u paci-
enta nezaznamenali žádné nežádoucí účinky systémových ste-
roidů. Jako komorbidita byla přítomna celoroční rýma, v červ -

nu 2009 mu byly odstraněny nosní polypy. Dále patrné symp-
tomy gastroezofageálního refluxu. Při alergologickém vyšetření
byla opakovaně v posledních měsících před odesláním k nám
potvrzena významná alergie na roztoče, a to kožními prick testy
i vyšetřením specifických IgE protilátek. Všechny ostatní aler-
geny v základní řadě byly opakovaně negativní, včetně všech
plísní, kočky, psa a sezónních alergenů. V rodině nebyl žádný
atopik, nikdo neměl asthma bronchiale, ani pacient neměl v dět-
ství ani později žádné projevy atopie. Pacient popírá také into-
leranci kyseliny acetylsalicylové či jiných nesteroidních antiflo-
gistik. Žije na vesnici v rodinném domku, doma chovají jen
křečka. Pracuje celý život jako řezník ve velkém masokombi-
nátu. Kouřil od mládí do 10 cigaret za den, přestal v době za-
čátku astmatických potíží. V rámci vyšetřování bylo provedeno
i HRCT plic, bez známek plicního emfyzému, bez postižení
plicního intersticia či ložisek v plicích, prokázány byly jen
drobné nečetné centrální bronchiektázie. V krevním obraze
eozinofilie 10 %, celkový IgE 175 IU/ml.

Do péče našeho centra byl odeslán koncem října 2009, v té
době měl zavedenu tuto léčbu: Seretide Diskus 50/500 (flutika-
son propionát + salmeterol) v maximální dávce, Prednison
(prednisolon) tbl 20 mg 1-0-0, Euphyllin CR N 300 (theofylin)
tbl 300 mg 1-0-1, Avamys – nosní sprej (flutikason furoát) 1–2
dávky ráno, Flonidan (loratadin) tbl 10 mg 1-0-0, jako úlevový
bronchodilatační lék Ventolin N (salbutamol 100 μg v aeroso-
lovém inhalačním zařízení – MDI). Nejvíce ho omezuje dušnost
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při zátěži, úlevovou medikaci užívá nepravidelně, někdy 4x, ale
někdy až 10x denně, dle aktuální fyzické zátěže. Noční potíže
má téměř každou noc. Dále si často (nejméně 6x ročně) sám
zvyšuje dávku prednisolonu na 40 mg, ale někdy až 60 mg denně
při exacerbacích s postupným snižováním dávky na udržova-
cích 10–20 mg denně.

Z vyšetření doplněných na našem oddělení na RTG vedlej-
ších nosních dutin nalezeno jen ztluštění sliznic v maxilárních
dutinách. Dle vstupní spirometrie byla po bronchodilataci pa-
trná obstrukční ventilační porucha lehkého stupně, FVC 4,99 l
(110 % n.h.), FEV1 2,80 l (74 % n.h.), FEV1/VCmax 64 %. Při
bronchoskopii vyloučena tracheobronchiální dyskinéza i ob-
turace bronchů.

V rámci našeho prvního kontaktu byla zavedena léčba ko-
morbidit, zejména gastroezofageálního refluxu (omeprazol
2x20 mg denně a ranitidin 20 mg na noc), do medikace přidán
Singulair (montelukast) 10 mg denně. Doporučena maximální
dávka intranazálních steroidů. Pacient splňoval všechna kritéria
k indikaci biologické léčby anti IgE protilátkou, vzhledem k vy-
sokým dávkám steroidů systémově (10–60 mg prednisolonu
denně) byla ihned zahájena léčba omalizumabem v dávce
300 mg s.c. 1x za 4 týdny.

Při hodnocení efektu léčby v 16. týdnu léčby byl patrný po-
zitivní efekt. Snížila se četnost příznaků a spotřeba úlevové
léčby (hodnota astma kontrol testu vykázala zlepšení z 13 na
21), pokles FeNO z 65 na 44 ppb. Neprodělal těžkou exacerbaci,
ale nadále užívá Prednison tbl 10–20 mg denně.

V dalších měsících byl stav stabilní, dlouhodobě se cítil lépe,
méně často užíval úlevovou medikaci (2–4x denně), noční po-
tíže již měl jen výjimečně. Těžší exacerbace s nutností zvýšení
dávky Prednisonu na 20, ale někdy i 30 mg denně již méně
často – 3x za rok. Průměrná dávka systémových steroidů byla
tedy výrazně nižší, ale nedařilo se je zcela vysadit. Proto jsme
se průběžně snažili upravovat i nadále medikaci. Vyzkoušeli
jsme různé kombinace dlouhodobých beta-mimetik a inhalač-
ních steroidů (LABA + IKS) v práškové formě, nakonec nejlépe
vyhovovala původní kombinace (Seretide Diskus), jiná anti-
histaminika, opakovaně kontrolována inhalační technika. Dále
jsme se pacientovi snažili vysvětlovat důležitost snižování či
úplného vysazení steroidů. Přes všechna tato opatření se však
celková dávka systémových steroidů již nezměnila. Určitou roli
zde hrál i postoj pacienta, který si již na jejich dlouhodobé po-
dávání zvykl. Věděl, že při zvýšení dávky se vždy cítí lépe a jejich
vysazení si ani neuměl představit.

Na jaře 2013 jsme zkusili přejít ve fixní kombinaci LABA + IKS
na aerosolovou formu – Combair 100/6 μg (beklometazon di-
propionát a formoterol fumarát) 2x2 vdechy s úmyslem pokusit
se ovlivnit i malé dechové cesty, i když při spirometrii bylo po-
stižení malých dechových cest jen lehké. Na podzim téhož roku
jsme navíc přidali do kombinace i dlouhodobě působící anti-
cholinergikum ve formě jemné mlžiny – Spiriva Respimat (tio -
tropium bromid), vše s jediným cílem, maximálně snížit dávky
systémových steroidů. V průběhu dalších měsíců se pak při
nízké spotřebě úlevové léčby dařilo snižovat postupně dávku
Prednisonu až do jeho úplného vysazení v létě 2014. Do dnešní
doby již Prednison neužívá trvale, jen v rámci těžkých exacer-

bací, které se však vyskytují jen 1–2x ročně. V současné době
pacient užívá medikaci: Combair 200/6 2x2 vdechy, Spiriva
Respimat 2 vdechy ráno, Aerius (desloratadin) tbl 5 mg 1-0-0,
Euphyllin CR N 300 tbl 300 mg 1-0-1, Singulair (montelukast)
tbl 10 mg 1-0-0, Tinkair (budesonid) 100 μg 2 dávky intrana-
zálně ráno, Helicid (omeprazol) a Ranisan (ranitidin) tbl inter-
mitentně.

Diskuse
Ve světle posledních poznatků a doporučených postupů3 se
tento pacient jeví jako typický představitel fenotypu eozinofil-
ního nealergického astmatu (výrazná eozinofilie v krevním ob-
raze, nosní polypóza), ke kompletní Samterově triádě chybí in-
tolerance acylpyrinu a/nebo nesteroidních antiflogistik.
V tomto případě však byla opakovaně prokázána významná
alergie na roztoče, a to kožními testy i vyšetřením specifických
IgE protilátek. Léčba anti IgE protilátkou nicméně funguje u pa-
cientů s eosinofilním astmatem nezávisle na průkazu či vylou-
čení alergické senzibilizace. Je zajímavé, že při bronchoskopii
byly sice histologicky ve sliznici bronchů přítomny známky re-
modelace – zejména ztluštění bazální membrány, eozinofily
však ve vzorku sliznice zastoupeny nebyly, vysvětlujeme si to
dlouhodobě užívanými vysokými dávkami steroidů jak inha-
lačních, tak systémových, ale mohlo jít také o nedostatečně re-
prezentativní vzorek.

U pacientů s těžkým nekontrolovaným asthma bronchiale
bývá často kromě četnosti symptomů a těžkých exacerbací
s nutností hospitalizace problémem vysoká spotřeba steroidů
systémově. Určitá část pacientů se nechce vzdát jejich užívání
i za cenu četných nežádoucích účinků. Naše úsilí by však vzhle-
dem k tomuto faktu mělo být vždy zaměřeno na jejich snižování
či vysazení. U našeho pacienta se na zlepšení celkového stavu
a finálním úplném vysazení steroidů podílela celá řada faktorů.
Jednak zaléčení komorbidit, dále zahájení léčby omalizuma-
bem, kdy došlo ke stabilizaci stavu, ústupu četnosti symptomů
a snížení dávek systémových steroidů. Při dalších kontrolách
pak opakovaná edukace pacienta, vyzkoušení řady léků a jejich
kombinací, kdy nakonec přispěla k úspěchu léčby i kombinace
změny lékové formy na aerosolovou a přidání dlouhodobě pů-
sobícího anticholinergika ve formě jemné mlžiny. Obecně u pa-
cientů na dlouhodobé léčbě steroidy systémově se můžeme set-
kat již s určitou rezignací ze strany pacienta na možnost jejich
vysazení. Pacienti se nechtějí vzdát léčby, která funguje a vždy
jim pomohla. Úkolem lékaře pak je opakovaně vysvětlovat ne-
žádoucí účinky steroidů podávaných systémově a důležitost
snižování jejich dávek či úplné vysazení. Samozřejmě by nemělo
současně dojít při jejich vysazování k horšení průběhu astmatu,
proto je třeba místo nich nabídnout nějakou alternativu. Mož-
nosti léčby nejtěžších forem astmatu se naštěstí stále rozšiřují,
kromě standardní bronchodilatační léčby máme k dispozici
bio logickou léčbu anti IgE, některé další léky jsou již ve vývoji
či na trhu (např. anti-interleukin 5). Další specifická opatření
u vybraných pacientů jsou např. bronchiální termoplastika, za-
léčení antimykotiky u pacientů s výraznou senzibilizací na
plísně, léčba imunosupresivy nebo makrolidovými antibiotiky.
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Závěr
Kazuistika ukazuje, že i když někteří pacienti s těžkým asthma
bronchiale užívají systémové steroidy v poměrně vysokých dáv-
kách dlouhodobě, neměli bychom rezignovat na snahu o sni-
žování jejich dávek či úplné vysazení. V současné době máme
v portfoliu léků kromě sofistikované bronchodilatační léčby
v různých aplikačních formách také biologickou léčbu, kromě
již osvědčeného omalizumabu i další nové léky. Při zařazení
pacientů do jednotlivých fenotypů dle našeho národního do-
poručení3 můžeme zvážit i další specifická opatření. Nedílnou
a někdy rozhodující měrou se pak na efektu léčby podílí také
opakovaná edukace pacienta.
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Studie Objektivizace lázeňské léčby 
v Lázních Kynžvart
Lázeňská léčba dětských astmatiků má v ČR dlouhou tradici, ale zatím chybí
konkrétní doklady o její účinnosti. Proto ve spolupráci a s odbornou garancí
předsedy ČSAKI doc. MUDr. V. Petrů, CSc. a předsedy ČSDP prof. MUDr.
P. Pohunka, CSc. byl vytvořen design pilotní studie s názvem Objektivizace
lázeňské léčby v Lázních Kynžvart, která bude zahájena v roce 2018.

Vstupní kritéria:
 děti ve věku 8–15 let dosud lázeňsky neléčené pro astma
 diagnóza perzistující astma (pacient na trvalé léčbě IKS nebo IKS/LABA nebo antileukotrieny)

Děti absolvují klasický čtyřtýdenní pobyt s běžným léčebným programem. Při nástupu a při ukončení pobytu bude provedeno
funkční vyšetření plic, test kontroly astmatu a testy fyzické zdatnosti dle Revendy. Bude posuzována i změna spotřeby léků,
školní absence a další ukazatele. Pobyt ve studii není spojen s žádným bolestivým vyšetřením ani s odběry krve.

Jedná se o studii, která bude vyžadovat spolupráci s praktickými lékaři pro děti a dorost, kteří provedou dotazníkové šetření
před vlastním pobytem v lázních a následně v časovém odstupu po lázeňském pobytu. Vítaná bude spolupráce alergologů
při vyhledávání a doporučování dětí vhodných pro zařazení do této studie.

MUDr. Dana Šašková
náměstkyně pro lékařskou,
ošetřovatelskou a lázeňskou péči
Léčebné lázně Lázně Kynžvart
e-mail: saskova@lazne-kynzvart.cz
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Súhrn
Chronická respiračná insuficiencia je významnou príčinou morbidity/mortality pacientov
s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP). Manažment pacientov s respi-
račným zlyhávaním by mal mať na starosti skúsený personál s dostatočným zázemím pre
diferenciálnu diagnostiku. U pacientov s hyperkapniou môže dôjsť pri liečbe oxygeno-
terapiou k retencii CO2 a v týchto prípadoch by mala byť zvážená liečba neinvazívnou
ventiláciou. Prezentovaná séria kazuistík dokumentuje tri rozdielne príklady diagnostiky
a liečby respiračného zlyhávania.

Summary
Management of chronic respiratory insufficiency in patients with chronic obstructive
pulmonary disease
Case series
Chronic respiratory insufficiency significantly increases morbidity and mortality of pa-
tients with chronic obstructive pulmonary disease. Differential diagnosis and manage-
ment of patients with respiratory failure should be performed by experienced and skilled
specialists. Treatment with oxygen therapy may worsen hypercapnia in some patients
and noninvasive ventilation should be considered. Presented case series documents three
different examples of diagnosis and treatment of respiratory failure.

Pobeha, P., Joppa, P., Trojová, I., Paraničová, I., Tkáčová, R. Možnosti liečby chronickej respiračnej
insuficiencie u pacientov s CHOCHP. Séria kazuistík. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL
14, 4: 7–11, 2017.
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Možnosti liečby chronickej respiračnej 
insuficiencie u pacientov s CHOCHP
Séria kazuistík

Úvod
Diagnostika a liečba chronickej respiračnej insuficiencie je ná-
plňou práce Centier pre dlhodobú domácu oxygenoterapiu
(DDOT). V porovnaní s minulosťou dnes na týchto pracovis-
kách vyšetrenia nespočívajú len v jednoduchom odbere arté-
riových (arterializovaných) krvných plynov a realizácii kyslí-
kového testu, ale zahŕňajú celý komplex procedúr v rámci
diferenciálnej diagnostiky príčin zlyhávania dýchacieho
systému. Počas hospitalizácie posudzujeme, či je možné zva-
žovať indikáciu k DDOT, teda či je pacient bez akútnej exacer-
bácie ochorenia, a či možnosti medikamentóznej terapie na ov-
plyvnenie respiračnej insuficiencie sú už vyčerpané. Podstatnú
časť pacientov odosielaných na hospitalizáciu za účelom pre-
šetrenia indikácie kyslíkovej liečby tvoria pacienti so stanove-
nou diagnózou CHOCHP, avšak vyšetrenia často vedú k jej
prehodnoteniu a stanoveniu iných diagnóz spojených s respi-
račnou insuficienciou, ako je napríklad syndróm alveolárnej
hypoventilácie spojenej s obezitou – Pickwickov syndróm, ob-
štrukčná spánková apnoe, pľúcna hypertenzia inej etiológie
okrem CHOCHP alebo deformity hrudníka (kyfoskolióza).
U tých pacientov, ktorí majú správne stanovenú diagnózu

CHOCHP a respiračnú insuficienciu vyžadujúcu liečbu hypo-
xémie, je táto starostlivo zvažovaná a nastavovaná. Pri indikácii
terapie pre konkrétneho pacienta je nutné zvažovať, či u neho
dominuje poškodenie pľúcneho parenchýmu alebo zlyháva
ventilácia. Nasledujúca séria kazuistík je príkladom troch od-
lišných diagnostických a terapeutických prístupov k respiračnej
insuficiencii pri tomto ochorení.

Kazuistika 1
Pacient s hypoxémiou pri poškodení pľúcneho parenchýmu
pri CHOCHP: liečba s DDOT
72-ročný pacient s CHOCHP bol prijatý na Kliniku pneumo-
lógie a ftizeológie UN L. Pasteura a LF UPJŠ v Košiciach (ďalej
len Klinika) pre respiračnú insuficienciu za účelom diagnostiky
a optimalizácie liečby. Bol tri roky liečený pre CHOCHP, taktiež
pre artériovú hypertenziu, ischemickú chorobu srdca a peri-
férne artériové ochorenie, bol to exfajčiar 11 rokov s anamnézou
43 balíčkorokov. Pri prijatí udával dýchavicu už po cca 50 met-
roch chôdze po rovine, fyzikálny nález preukázal difúzne osla-
bené vezikulárne dýchanie pri emfyzéme. Vyšetrenie artério-
vých krvných plynov preukázalo hypoxemickú respiračnú
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insuficienciu: parciálny tlak kyslíka v artériovej krvi (PaO2):
7,51 kPa, parciálny tlak oxidu uhličitého v artériovej krvi
(PaCO2): 5,02 kPa, base excess (BE): −1,6 mmol/l, koncentrácia
hydrogenkarbonátu (cHCO3): 22,8 mmol/l, pH: 7,40. Pacien-
tovi bola iniciovaná regulovaná oxygenoterapia kyslíkovými
okuliarmi s prietokom 2 l/min s dobrým klinickým efektom
a dokázaním pozitivity kyslíkového testu a úpravy krvných ply-
nov (PaO2: 10,45 kPa, PaCO2: 5,29 kPa, BE: 0,3 mmol/l, cHCO3:
24,8 mmol/l, pH: 7,41). Nedošlo k nárastu hodnôt PaCO2.
Vzhľadom na vstupné hodnoty PaO2 v rozmedzí 7,3 – 8,0 kPa
sme podľa odporúčaní1 doplnili funkčné vyšetrenie pľúc do-
kumentujúce obštrukčnú ventilačnú poruchu veľmi ťažkého
stupňa s hyperinfláciou závažného stupňa. Úsilný exspiračný
objem v prvej sekunde (FEV1): 0,57 l – 23 % náležitých hodnôt
(n.h.), úsilná vitálna kapacita (FVC): 1,63 l – 50 % n.h.,
FEV1/FVC: 0,35, reziduálny objem (RV): 231 % n.h. Echokar-
diografické vyšetrenie preukázalo prekapilárnu pľúcnu hyper-
tenziu ľahkého stupňa. Pacient splnil indikačné kritériá na pri-
delenie DDOT s odporúčaným dávkovaním kyslíka minimálne
16 hodín denne pri prietoku 2 l/min, súhlasil s liečbou a po po-
učení o používaní kyslíkového koncentrátora bol následne pre-
pustený do ambulantnej starostlivosti.

Komentár ku kazuistike 1: Táto kazuistika dokumentuje mo-
delový príklad správnej indikácie DDOT.

Kazuistika 2
Pacient so zlyhaním ventilácie pri CHOCHP a hyperkap-
niou: liečba s NIV
59-ročný pacient s CHOCHP bol prijatý na našu kliniku za
účelom zváženia indikácie DDOT pre respiračnú insuficienciu.
Pacient bol tri roky exfajčiar, s anamnézou fajčenia 40 balíčko-
rokov. V mladosti prekonal tuberkulózu pľúc, liečený aj pre
trakčné bronchiektázie. Užíval inhalačnú liečbu budesonid + for -
moterol, tiotropium, salbutamol a perorálne teofylín. Význam-
nou informáciou v dokumentácii bolo, že pacient bol v posled-
nom polroku opakovane hospitalizovaný na spádovom pľúc-
nom oddelení a mesiac pred hospitalizáciou na Klinike na
oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny pre respiračnú
insuficienciu. Pri prijatí subjektívne udával ponámahovú dý-
chavicu pri chôdzi do mierneho kopca a nyktúriu 1x – 2x za
noc. Vyšetrenie krvných plynov odhalilo hypoxemicko-hyper-
kapnickú respiračnú insuficienciu stredne ťažkého stupňa bez
acidózy (tabuľka 1). V zázname EKG nachádzame cor pulmo-
nale v zvodoch II, III, aVF, RTG snímka hrudníka pri porovnaní
so staršou dokumentáciou so stabilným nálezom neskorých
následkov tuberkulózy pľúc. Funkčné vyšetrenie pľúc preuká-
zalo obštrukčnú ventilačnú poruchu ťažkého stupňa s hyperin-
fláciou ľahkého stupňa a stredne závažnou poruchou prenosu
plynov. FEV1: 1,27 l – 34 % n.h., FVC: 3,6 l – 75 % n.h.,
FEV1/FVC: 0,35, RV: 170 % n.h., transfer faktor (TLCO): 50 %
n.h., transfer koeficient (KCO): 49 % n.h. Pre stredne závažnú
hypoxémiu bol u pacienta realizovaný kyslíkový test kyslíko-
vými okuliarmi s prietokom kyslíka 2 l/min, následne ale došlo
k prehĺbeniu hyperkapnie a rozvoju respiračnej acidózy (tabuľ -

ka 1), preto sme v súlade s metodickým odporúčaním2 indiko-
vali liečbu neinvazívnou ventiláciou (NIV) dvojúrovňovým
pretlakom v dýchacích cestách (BiPAP). U pacienta bola zvo-
lená nosovo-ústna maska ComfortGel a nastavený spontánne-
časovaný (S/T) ventilačný režim pomocou prístroja BiPAP ST
(Philips – Respironics) s nastaveniami: inspiračný pozitívny
tlak (IPAP): 10 cm H2O, exspiračný pozitívny tlak (EPAP): 5 cm
H2O, záložná dychová frekvencia: 20/min, čas inspíria: 0,8 se-
kundy (s). Pri úvodných nastaveniach, úvodnej dennej venti-
lácii a následnom celonočnom použití sme zaznamenali úpravu
hypoxémie a podstatné zníženie hyperkapnie s vymiznutím
acidózy (tabuľka 1). U pacienta bola následne indikovaná 
dlhodobá domáca liečba použitím BiPAP. Na kontrolnom vy-
šetrení o pol roka bol klinický stav pacienta podstatne zlepšený
vrátane hodnôt krvných plynov.

Komentár ku kazuistike 2: Táto kazuistika dokumentuje, že 
liečbou voľby pri hyperkapnickom respiračnom zlyhaní je ne-
invazívna ventilácia, pričom samotný BiPAP pri dlhodobom
domácom používaní zabezpečí normalizáciu krvných plynov
a liečba s DDOT nie je indikovaná.

Tab. 1: Krvné plyny v artériovej krvi pacienta – kazuistika 2

Kazuistika 3
Pacient so zlyhaním ventilácie pri overlap syndróme
CHOCHP a OSA pri obezite: liečba s NIV a DDOT
55-ročný pacient s CHOCHP bol poukázaný na hospitalizáciu
ambulantným pneumológom pre progresiu ponámahovej dý-
chavice za účelom zváženia optimalizácie liečby a eventuálnej
indikácie DDOT. Pacient bol dva roky exfajčiar, s anamnézou
fajčenia 37,5 balíčkorokov, dlhoročne bol sledovaný na pľúcnej
ambulancii pre CHOCHP s inhalačnou liečbou indakate-
rol + gly kopyrónium a budesonid. Z chronických diagnóz mal
cor pulmonale chronicum, ischemickú chorobu srdca s chronic-
kým srdcovým zlyhávaním – NYHA II, hyperurikémiu, v roku
2010 prekonal náhlu cievnu mozgovú príhodu v ľavom karo-
tickom povodí bez reziduálneho neurologického deficitu.
V roku 2013 prekonal akútne respiračné zlyhanie s potrebou
umelej pľúcnej ventilácie, v rovnakom čase mu bola realizovaná
aj elektrokardioverzia pre tachyfibriláciu predsiení. Pri prijatí
udával postupnú progresiu ponámahovej dýchavice, bol bez
prejavov akútneho zhoršenia kardiálneho zlyhávania alebo res -
piračnej infekcie. Vyšetrenie krvných plynov odhalilo hypoxe-
micko-hyperkapnickú respiračnú insuficienciu bez acidózy (ta-
buľka 2). Pri funkčnom vyšetrení pľúc bola preukázaná

parameter vstupný po inhalácii O2
NIV (BiPAP) kontrola

pri prepustení o 6 mesiacov

pH 7,36 7,33 7,40 7,39
PaO2 (kPa) 7,6 10,6 9,7 8,1
PaCO2 (kPa) 7,8 9,2 6,7 6,3
BE (mmol/l) 4,8 7,2 4,8 2,5
cHCO3 (mmol/l) 32 35,8 30,4 27,8
SaO2 (%) 88,3 94,5 91,9 92,3
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obštrukčná ventilačná porucha ťažkého stupňa s hyperinfláciou
závažného stupňa (FEV1: 0,98 – 30 % n.h., FVC: 2,78 l – 69 %
n.h., FEV1/FVC: 0,35, RV: 259 % n.h.) a na posteroanteriórnej
RTG snímke hrudníka nález zmnoženej bronchocievnej a škvr-
nitej kresby v dolných pľúcnych poliach, cievne akcentovaných
hilov a obojstranne dilatovaný tieň srdca. U pacienta bola pre
respiračnú insuficienciu iniciovaná oxygenoterapia pri prietoku
kyslíka 2 l/min so vzostupom oxygenácie, avšak došlo k rozvoju
respiračnej acidózy (tabuľka 2) so sprievodnou symptomato-
lógiou (bolesti hlavy), preto bola terapia titrovaná na nižšom
prietoku 1 l/min, avšak s ďalším prehĺbením acidózy. Od sa-
motnej oxygenoterapie sme preto upustili. U pacienta bola
v úvode zistená len mierna hyperkapnia, avšak mal dokumen-
tované cor pulmonale. Preto sme v rámci pátrania po komor-
biditách doplnili polygrafické celonočné vyšetrenie s nálezom
obštrukčného spánkového apnoe (OSA) ťažkého stupňa s poč -
tom apnoicko-hypopnoických epizód (AHI index) 69,1/hodinu
a priemernou nočnou saturáciou pulzoximetricky 73 %. U pa-
cienta bola stanovená diagnóza tzv. prekryvného (overlap)
syndrómu CHOCHP + OSA. Na základe metodického odpo-
rúčania3 sme realizovali titráciu CPAP (continuous positive air-
way pressure). Pri liečbe s CPAP došlo síce k redukcii AHI na
12,8, avšak pretrvávali závažné desaturácie (71 %), pacient sa
subjektívne cítil horšie a krvné plyny ukázali prehĺbenie hypo-
xémie a hyperkapnie (tab. 2). Liečbu CPAP sme vyhodnotili
ako neefektívnu a v súlade s odporúčaniami3 bola indikovaná
liečba NIV. Pacient bol nastavený na BiPAP v režime S/T (Wein -
mann – Prisma ST 25) s nastaveniami IPAP: 13 cm H2O, 
EPAP: 9 cm H2O (nastavenia EPAP boli realizované podľa efek-
tívnych tlakov odstraňujúcich apnoické pauzy zistených z tit-
račnej noci CPAP), záložná dychová frekvencia (BPM): 14,
pomer inspíria k celkovému času dychového cyklu (Ti/T): 25 %,
na aplikáciu liečby zvolená nosovoústna maska s univerzálnou
veľkosťou Joyce One (Weinmann). Pacient sa po úvodnej den-
nej a následnej nočnej liečbe s BiPAP cítil lepšie, pričom došlo
k poklesu AHI na 9/hod a k výraznému poklesu, avšak pretr-
vávala ťažká hypoxémia. Vzhľadom na pretrvávanie hypoxémie
pri splnení indikačných kritérií pre súčasnú liečbu s NIV spolu
s DDOT sme iniciovali konkomitantnú aplikáciu oxygenote-
rapie kyslíkovou spojkou do ventilačného okruhu prístroja
BiPAP. Tým sme dosiahli zlepšenie oxygenácie pri minimálnej
permisívnej hyperkapnii. Po zlepšení stavu bol pacient prepu-
stený do ambulantnej starostlivosti. Na dlhodobé použitie mu
bolo odporúčané používať DDOT 12 – 16 hodín denne, v noci
a počas spánku spolu s BiPAP s prietokom kyslíka 1,5 l/min,
v ostatnom čase v prípade potreby samotný kyslík len do prie-
toku 1 l/min.

Komentár ku kazuistike 3: Táto kazuistika dokumentuje, že
obézni pacienti s CHOCHP môžu mať pridružené obštrukčné
spánkové apnoe – OSA (overlap syndróm). U takýchto chorých
býva častejšie prítomné hyperkapnické respiračné zlyhávanie
než u pacientov s CHOCHP ale bez OSA. Pacienti s overlap
syndrómom CHOCHP a OSA často potrebujú k optimálnemu
manažmentu respiračného zlyhávania liečbu NIV súčasne
s DDOT.

Tab. 2: Krvné plyny v artériovej krvi pacienta – kazuistika 3

Diskusia
Chronické respiračné zlyhanie u pacientov s CHOCHP je zá-
važnou komplikáciou základného ochorenia a je sprevádzané
progresiou symptómov dýchavice, zhoršenou kvalitou života
a zvýšenou mortalitou.4 Príčinou jeho vzniku môže byť jednak
chronické poškodenie pľúc (deštrukcia pľúcneho parenchýmu,
prestavba dýchacích ciest, rozvoj emfyzému a ventilačno-per-
fúzneho nepomeru) alebo chronické zlyhanie ventilácie. Zly-
hanie funkcie pľúc je charakterizované hypoxémiou a môže byť
úspešne liečené dlhodobou kyslíkovou liečbou.1,5 Táto forma
liečby je dnes pomerne rozšírená, ale tak ako pri každom lieku
aj tu sa musí dôsledne zvažovať, komu môže byť indikovaná
a komu nie, a táto úloha pripadá práve centrám pre DDOT. Po-
zitívne účinky dlhodobej kyslíkovej liečby u pacientov
s CHOCHP a hypoxemickou respiračnou insuficienciou sú ne-
spochybniteľné a DDOT preukázateľne zlepšuje kvalitu života,
prežívanie a antagonizuje progresiu pľúcnej hypertenzie, teda
cor pulmonale chronicum.6 Mnohí pacienti ale trpia chronickou
hypoxemicko-hyperkapnickou respiračnou insuficienciou a hy-
perkapnia je známkou jednak zlyhania ventilácie7, ktoré je u pa-
cientov s CHOCHP dôsledkom kombinácie zvýšenej dychovej
záťaže a zníženej sily inspiračných svalov (hyperinflácia, inspi-
račné postavenie hrudníka, oploštenie a skrátenie bránice)8

a jednak narušenia rovnováhy ventilácie a perfúzie9. U týchto
pacientov nie je chronická hyperkapnia dostatočným stimulom
pre zvýšenie ventilácie a inhalácia medicinálneho kyslíka (pre-
dovšetkým pri vysokých prietokoch) u nich vedie jednak k čias -
točnému poklesu ventilácie, ale hlavne k zhoršeniu ventilačno-
perfúzneho nepomeru, čoho následkom je progresia hyper -
kapnie a ďalšie zhoršenie respiračného zlyhania.9 Príkladom
tohto typu pacientov sú kazuistiky 2 a 3, kde u pacientov bolo
nemožné odporučiť kyslíkovú terapiu samostatne pre symp-
tómy indukovanej hyperkapnie ako aj riziko s ňou spojené. Oba
prípady boli následne úspešne liečené neinvazívnou ventiláciou,
posledný reportovaný pacient vďaka nej dosahoval pri konko-
mitatnej aplikácii DDOT zlepšenie oxygenácie pri kontrolova-
ných parciálnych tlakoch CO2. V prípade druhého pacienta do-
konca samotná NIV dokázala nielen odventilovať CO2, ale
zároveň došlo k výraznému zlepšeniu okysličenia a DDOT ne-
bolo nakoniec ani nutné indikovať.

Dlhodobá NIV aplikovaná nosovou alebo nosovo-ústnou
maskou je dnes dostatočne zaužívaná pri mnohých indikáciách.
Zatiaľ čo jej úloha je pri liečbe pacientov s ochoreniami hrudnej
steny, neuromuskulárnymi poruchami ako aj tzv. Picwickovom

parameter vstupný po inhalácii O2 CPAP NIV+O2

pH 7,35 7,33 7,36 7,38

PaO2 (kPa) 6,1 9,6 5,5 7,5

PaCO2 (kPa) 6,4 7,5 7,7 7,0

BE (mmol/l) −0,1 2,2 4,8 3,9

cHCO3 (mmol/l) 26,1 29 31,8 30,1

SaO2 (%) 79 93,1 67,2 87,3
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syndróme nespochybniteľná, tak používanie NIV u pacientov
s CHOCHP je stále predmetom sledovaní a diskusií. Boli rea-
lizované viaceré štúdie sledujúce chronickú NIV s rôznymi vý-
sledkami a viaceré metaanalýzy síce priniesli protichodné zá-
very10–12, a to pravdepodobne z dôvodu malých súborov
pacientov v štúdiách, ich rozdielnych dizajnov a tiež rozličných
úrovní používaných ventilačných tlakov12. Dostupné údaje v sú-
časnosti ale naznačujú potenciál vo vplyve NIV na pľúcne funk-
cie, toleranciu záťaže, kvalitu života ako aj prežívanie pacientov
s CHOCHP.5,13 Existuje niekoľko teórií vysvetľujúcich poten-
ciálne mechanizmy účinku NIV. V prvom rade je to zvýšenie
efektívnosti, kvality a času trvania spánku.14 Po druhé, NIV
užívaná počas noci môže zlepšiť nočnú hypoventiláciu a umož-
ňuje znovunastavenie respiračného centra a tak redukovať
dennú hyperkapniu.15 Po tretie, NIV uľahčuje prácu chronicky
vyčerpaných dýchacích svalov, čo môže umožniť ich zotave-
nie.16 Po štvrté, existuje predpoklad, že NIV môže znížiť hyper -
infláciu pľúc, čo vedie k zlepšeniu mechaniky dýchania a pľúc-
nych funkcií.15,17 NIV zameraná na normalizáciu PaCO2 je
taktiež schopná zlepšiť oxygenáciu, čoho dôkazom je aj príklad
uvedený v druhej kazuistike tohto článku. Možným ale zatiaľ
neovereným mechanizmom v tomto prípade je okrem úpravy
hypoventilácie a ventilačno- perfúzneho nepomeru aj redukcia
edému slizníc dýchacích ciest (v dôsledku vazodilatácie pri hy-
perkapnii) po úprave PaCO2 vedúca k zvýšeniu ich priesvitu
a prípadne otvorenie chronických fibrotických dýchacích ciest.5

Otázkou teda nie je ani to, či ventilovať dlhodobo túto sku-
pinu pacientov, ale či vieme povedať, ktorí pacienti sú kandi-
dátmi na dlhodobú NIV. Najnovšie literárne údaje nám prez-
rádzajú, že na dlhodobú NIV sú vhodní predovšetkým pacienti
s jasne stanovenou diagnózou CHOCHP v stabilizovanom
stave, ak majú symptómy potvrdenej chronickej hyperkapnickej
respiračnej insuficiencie, zníženú kvalitu života a vyťaženú kon-
zervatívnu terapiu základného ochorenia. Najlepšie výsledky
NIV v zmysle redukcie hyperkapnie boli naznačené u pacientov
1) liečených vysokotlakovou ventiláciou (používaný IPAP 
> 18 cm H2O), 2) compliance (počtom hodín používania NIV
> 5 hodín) a 3) vstupnými hodnotami PaCO2 > 7,33 kPa.5,13,17

Takéto hodnoty krvných plynov sú v súlade s odporúčaniami
o indikácii neinvazívnej pretlakovej ventilácie na Slovensku (ta-
buľka 3).2. V prípade pacienta v tretej kazuistike boli vstupné
hodnoty PaCO2 na nižšej úrovni, aplikácia kyslíka aj v nízkej
dávke ale viedla k jeho okamžitému nárastu sprevádzaného
symptómami. U pacienta bolo diagnostikované ťažké spánkové
apnoe, ktoré sa v rámci overlap syndrómu spolu s CHOCHP

významne podieľalo na hyperkapnii. U tohto pacienta bola NIV
na základe odporúčaní indikovaná z dôvodu zlyhania CPAP
lieč by.2 Liečba NIV okrem samotnej liečby spánkového apnoe,
ktorá sama o sebe je preňho významná z hľadiska prevencie
kardiovaskulárnej mortality naviac pacientovi umožňuje uží-
vanie kyslíkovej liečby (spolu s NIV), a teda aj prevenciu rozvoja
a zhoršovania pľúcnej hypertenzie.

Záver
Chronické respiračné zlyhanie je častou komplikáciou
CHOCHP a významne zhoršuje prognózu pacientov. Najčas -
tejšou liečbou je aplikácia kyslíka formou DDOT, avšak u pa-
cientov s hyperkapniou môže nezriedka táto liečba viesť k zhor-
šeniu symptómov a prehĺbeniu hyperkapnie. U takýchto
pacientov je potrebné pátrať po komorbiditách potenciálne
vplývajúcich na respiračné zlyhávanie, dôsledne ich diagnosti-
kovať a liečiť. Pri liečbe hyperkapnických pacientov je vhodné
zvážiť domácu liečbu s NIV, dôležitý je však správny výber pa-
cientov, optimálne nastavenie ventilačného režimu, aplikácia
dostatočne vysokých terapeutických tlakov školeným personá-
lom a monitoring pacienta nielen pri iniciálnom nastavení, ale
aj pri pravidelných ambulantných kontrolách.
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Co dělat, aneb opět Pat a Mat v pneumologii a alergologii
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Souhrn
Swyer-Jamesův syndrom (SJS), v literatuře známý také jako Swyer-James-MacLeodův či
pouze MacLeodův syndrom, je vzácné plicní onemocnění, charakterizované jednostranně
zvýšenou transparencí plíce, která vzniká následkem postinfekční obliterující bronchio -
litidy v dětství. Prezentujeme případ mladé ženy – aktivní sportovkyně – s tímto syndro-
mem a dokládáme význam pravidelné intenzivní pohybové aktivity na celkový stav je-
dince se závažným plicním postižením.

Summary
Ice hockey as a treatment – yes or no?
Swyer-James syndrome (SJS), in literature also reffered to as Swyer-James-MacLeod syn-
drome or simply MacLeod syndrome, is a rare pulmonary disease characterized by uni-
lateral hemithorax lucency which appears as a result of postinfectious obliterative bron-
chiolitis in childhood. We present the case report of a young woman – an active athlete
– with this syndrome and we document the importance of a regular intensive physical
activity on the improvement of a general condition of an individual with a severe pul-
monary impairment.

Boučková, Z. Léčba hokejem – ano či ne? Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 14, 4: 12–16,
2017.
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 obraz prořezaného stromu
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Léčba hokejem – ano či ne?

Úvod
SJS byl původně popsán ve dvou na sobě nezávislých odborných
článcích, které byly publikovány v padesátých letech 20. století.
Autory prvního textu byli anglický pediatr působící v Kanadě
Paul R. Swyer a kanadský radiolog George C. W. James, kteří
prezentovali případ šestiletého chlapce. Druhá publikace pak
byla dílem anglického pneumologa Williama M. MacLeoda,
zabývající se devíti případy dospělých pacientů.

Typickým nálezem u jedinců s tímto syndromem je zvýšená
transparence jedné plíce (nebo i její části) na skiagramu hrud-
níku. Příčinou tohoto jevu není pouze vyšší vzdušnost v posti-
žené oblasti, ale zároveň i její snížená perfuze. SJS vzniká ob-
vykle v návaznosti na prodělaný respirační infekt v raném
dětství. Mezi nejčastějšími etiologickými agens jsou uváděny
adenoviry, paramyxoviry, respirační syncytiální viry, Myco-
plasma pneumoniae, Bordetella pertussis a další. Následkem
proběhlého infektu je obliterující bronchiolitida, kvůli níž je
narušena tvorba plicních sklípků a negativně ovlivňován vývoj
plíce, spolu se současnou hypoplázií ipsilaterálních plicních
cév. Postižená plíce tak obvykle zůstává menší ve srovnání s plící
druhostrannou, dochází v ní k air-trappingu (na základě po-
stižení malých dýchacích cest) a snížení prokrvování. Pro vznik
syndromu je nezbytné, aby vyvolávající infekt – jeden či více –
proběhl nejpozději do 8 let věku dítěte neboli v době, kdy se
definitivní struktura plic ještě dotváří.

Prevalence SJS je odhadována na 0,01 %. Klíčem ke stanovení
diagnózy jsou především zobrazovací metody. Stejně jako na
zadopředním (ZP) skiagramu hrudníku je i na HRCT dobře
zřejmá zvýšená transparence postižené plíce, často i zmenšení
hemitoraxu, menší ipsilaterální hilus a pulmonální arterie, i sní-
žený počet kapilár v periferii. Snímky v exspiriu pak dobře zná-
zorní přítomnost air-trappingu. V některých případech mohou
být přítomny i bronchiektázie. Na ventilačně perfuzní scinti-
grafii plic je ve stejné oblasti shodně snížena ventilace i perfuze,
v exspirační fázi však opět dochází ke znázornění air-trappingu.
Velmi charakteristický obraz tohoto syndromu bylo možné po-
zorovat u dříve prováděné bronchografie, kde byl přítomen tzv.
„obraz prořezaného stromu“. Obdobný nález nám však může
i dnes ukázat vyšetření angiografické.

Klinické projevy SJS mohou být značně různorodé. Většina
případů bývá diagnostikována již v dětství. Typickým znakem
přítomnosti tohoto syndromu u dětí jsou rekurentní infekty
dolních cest dýchacích. Mezi běžné projevy patří kašel, náma-
hová dušnost, pískání, snížená tolerance zátěže, může být pří-
tomna i hemoptýza. Někteří pacienti jsou však dlouhodobě
asymptomatičtí. Přítomnost a závažnost symptomů, ale i pro-
gnóza onemocnění, je také ovlivněna výskytem bronchiektázií
a jejich typem.

V rámci diferenciální diagnostiky je nutno vyloučit přede-
vším sekundárně vzniklý emfyzém při obstrukci větších bron-
chů, kompenzatorní emfyzém při lobárním kolapsu, kongeni-
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tální lobární emfyzém, pulmonální hypoplázii, bulózní či cys-
tická onemocnění plic, plicní embolii, pneumotorax etc. Pře-
devším u dospělých pacientů může být SJS často zaměňován za
chronickou obstrukční plicní nemoc či asthma bronchiale, je-
likož se také jedná o onemocnění provázené přítomností bron-
chiální obstrukce, která je zde vyjádřena především v perifer-
ních dýchacích cestách.

Kazuistika
Naší pacientkou je mladá žena, narozená v roce 1991, kterou
jsme přijali do péče s již známou diagnózou SJS v roce 2014.
V dětství byla dispenzarizována na Pediatrické klinice 1. LF
UK a Thomayerovy nemocnice. Průběh těhotenství, porod
i první měsíce života byly bez komplikací. Od půl roku věku tr-
pěla na časté bronchitidy, ve třech letech byla hospitalizována
pro pneumonii. Po této hospitalizaci se u ní již začaly objevovat
dechové obtíže, ještě v tomtéž roce byla stanovena diagnóza
SJS. V tomto období byla vyšetřována i na Pediatrické klinice
2. LF UK v Motole pro suspektní pneumotorax, ten však po-
tvrzen nebyl. Dále byla sledována i v ambulanci alergologické,
kde byla zjištěna alergie na pyl, prach, roztoče, plísně, srst do-
mácích zvířat. Sezónně měla projevy alergické rhinitis a con-
junctivitis. V průběhu let byly opakovaně detekovány zvýšené
hladiny celkového IgE v séru. Od tří let věku byla léčena 
kombinací inhalačního kortikosteroidu (IKS) s dlouhodobě
působícím beta2-mimetikem, nejprve ve složení budesonid/for-
moterol, později pak flutikason/salmeterol, a dále beklometa-
son/formoterol, ke kterému byl do medikace přidán i monte-
lukast. Součástí dlouhodobé terapie byla vzhledem k projevům
alergie také antihistaminika, léčbu vakcínou neabsolvovala.
Dia gnóza SJS byla doplněna o současné asthma bronchiale.

Na funkčním vyšetření byla u pacientky dlouhodobě pří-
tomna středně těžká, později až těžká obstrukční ventilační po-
rucha (vyjádřená především v periferii dýchacích cest), s nej-
prve pouze hraniční vitální kapacitou, v průběhu času pak došlo
k jejímu poklesu. Vyšetření v dětském věku byla bez přítom-
nosti hyperinflace, v období kolem puberty však už byla hyper -
inflace rovněž prokázána. Pravidelně prováděné bronchodila-
tační testy se salbutamolem byly ve většině případů negativní,
pouze párkrát vyšly hraničně pozitivní. Transfer faktor byl dlou-
hodobě v mezích normy. Po zátěži obvykle docházelo k leh-
kému poklesu parciálního tlaku kyslíku v krvi oproti klidovým
hodnotám.

V průběhu dispenzarizace na pediatrii se často objevovaly
respirační infekty vyžadující krátkodobou antibiotickou léčbu.
Každoročně byla pacientce doporučována klimatoterapie, lá-
zeňská léčba a pravidelná dechová rehabilitace. Od raného dět-
ství byla pacientka rodiči vedena k intenzivní sportovní aktivitě,
od 10 let hrála závodně lední hokej, zátěž zvládala velice dobře.
V rámci školní tělesné výchovy se objevovaly dechové obtíže
spíše při běhu na dlouhou trať. V 11 letech věku se nacházela
pod 25. percentilem váhy a 3. percentilem výšky. Do 18 let zů-
stala menšího tělesného vzrůstu.

V dospělosti byla pacientka předána do péče naší ambulance,
první vyšetření zde proběhlo v srpnu 2014. Od 18 let užívala

pravidelně Ribomunyl vždy první čtyři dny v měsíci. Byla jí
doporučována sezónní vakcinace proti chřipce i pneumoko-
ková vakcína. Vstupní HRCT hrudníku znázornilo difuzní em-
fyzém s maximem v levém dolním plicním laloku, známky air-
trappingu na exspiračních skenech, chudou, tenkou cévní
kresbu, popsáno bylo i zesílení stěn bronchů, které by mohlo
odpovídat bronchiolitis obliterans.

Obr. 2: Vstupní HRCT hrudníku v roce 2014

Nález při funkčním vyšetření plic odpovídal těžké ob-
strukční ventilační poruše, difuze v mezích normy, se středně
těžkou hyperinflací, hraniční overdistenzí a vysokými odpory
dýchacích cest. Hodnota FeNO se nacházela ve fyziologickém
rozmezí. Byl vyloučen deficit alfa1-antitrypsinu i přítomnost

Obr. 1: ZP skiagram hrudníku 28. 5. 2007. Levá plíce menší
než pravá, chudší kresba, pouze parakardiálně přiměřená.
Transparence nad levou bazí je zvýšena.
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poruchy imunity. Vyvstala otázka, jestli je u pacientky vůbec
přítomno asthma bronchiale, bylo navrženo změnit chronickou
medikaci na inhalační preparát neobsahující IKS, pacientka se
však ke změně léčby příliš neklonila. Měla obavy, aby se ne-
zhoršila její sportovní výkonnost. Z důvodu nemožnosti vysadit
chronickou terapii IKS nebyl proveden ani kortikoidový test.

Na semináři multidisciplinárního týmu naší kliniky byla
konzultována možnost provedení volumredukčního zákroku,
ten však nejprve nebyl doporučen. Později byla doplněna plicní
denzitometrie, která potvrdila přítomnost plicního emfyzému,
který postihoval prakticky výhradně levou plíci s bazální pre-
dilekcí. Mírně odlišný byl závěr ventilačně perfuzní scintigrafie
plic. Zde bylo přítomné výrazné shodné postižení obou funkcí
v celém levém plicním křídle, zejména však v horním laloku.

Obr. 3 a 4: Ventilačně perfuzní scintigrafie plic 29. 6. 2014

Dále bylo doplněno vyšetření spiroergometrické, které pro-
kazovalo dobrou toleranci zátěže nemocné, bylo ukončeno při
zátěži 160 W (což odpovídá 127 % normy) pro dušnost. Ven-
tilační odpověď byla adekvátní, bylo dosaženo mechanické li-
mitace dechového objemu, tolerance zátěže tedy byla omezena
dynamickou hyperinflací. Oxygenace se v průběhu zátěže pro-
gresivně zhoršovala, s rychlou recovery po ukončení, což svěd-
čilo pro výraznější venózní příměs (pokles poměru ventilace
a perfuze – V/Q). Po těchto doplňujících vyšetřeních byl nález
u pacientky přehodnocen a indikována endobronchiální im-
plantace chlopní do oblasti levého dolního laloku. Levý horní
lalok měl dobře zachovalou vaskulaturu, proto by redukce ob-
jemu poměrově zvětšeného dolního laloku mohla pro pacientku
přinést benefit.

Endobronchiální volumredukce (EVR) byla provedena v cel-
kové anestesii v říjnu 2014, výkon proběhl bez komplikací. Byly
zavedeny dvě chlopně do levého dolního laloku – B6 a dolního
pod odstupem B6. Časně po výkonu se pacientka cítila výborně,
dobře se jí dýchalo. Kontrolní snímek hrudníku byl bez známek
pneumotoraxu, s novým zastřením v levém dolním plicním
poli, odpovídajícím čerstvě vzniklé atelektáze.

Obr. 5: ZP skiagram hrudníku 21. 10. 2014

MacLeod William Mathieson (1911–1977) – britský hrudní lékař. Studoval
na Inverness Royal Academy a Merchant Taylor School, později medicínu
na St. Thomas Hospital v Londýně, kde graduoval v roce 1934. V roce 1939
byl povolán jako zdravotník do armády a v roce 1940 byl ve Francii zajat.
Následujících pět let strávil jako zdravotník v zajateckém táboře v Polsku.
Za své působení za války později obdržel řád Britského impéria (M.B.E.).
Od roku 1952 byl až téměř do své smrti konzultantem Southamton Chest
Hospital, kde se zasloužil o rozvoj hrudní medicíny. Výroční klinická setkání
této nemocnice byla známa svou vysokou úrovní. Jeho jméno nese postižení
charakterizované jednostranně zvýšenou trasparencí plic (MacLeodův sy.),
ale uznávány jsou i jeho práce věnované tuberkulóze zažívacího ústrojí nebo
plicní fibróze. Od roku 1975 byl prezidentem britské Thoracic Society.

(zdroj informací: archiv redakce)
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Pacientka byla propuštěna s doporučením dechové rehabi-
litace a časné kontroly. Při kontrole si však stěžovala na dušnost,
saturace doma byla opakovaně kolem 89–90 %. Navíc pacientka
udávala pocit přesýpání či překlikávání v levém hemitoraxu
a jeho bolestivost. Na základě skiagramu hrudníku bylo indi-
kováno kontrolní CT, kde byl přítomen pneumofluidotorax
vlevo. Pacientka byla přijata k hospitalizaci k drenáži hrudníku.

Po úspěšném znovurozvinutí plíce byla pacientka dimito-
vána zpět do domácí péče s doporučením velmi pozvolného
navyšování fyzické zátěže. Postupně zahájila trénink na bě-
hátku, pravidelně prováděla dechovou rehabilitaci, v lednu 2015

se již účastnila hokejových tréninků a chtěla se začít účastnit
i zápasů. Subjektivně nepociťovala změnu námahové dušnosti
oproti době před EVR.

V únoru 2015 bylo provedeno kontrolní funkční a spiroer-
gometrické vyšetření, při kterém byla prokázána jen malá 
objemová změna, tolerance zátěže beze změn, s mírným zlep-
šením oxygenace. Dle závěru vyšetřujícího lékaře se předpo-
kládalo další zlepšení až v delším časovém odstupu.

Při kontrolách v ambulanci si pacientka opakovaně stěžovala
na distanční pískoty v noci a při zátěži, proto bylo indikováno
nové kontrolní HRCT hrudníku. Ve srovnání s dřívějším nále-
zem byl levý horní lalok rozvinut o něco více, bohužel však
došlo i k opětovnému rozvinutí levého dolního laloku. Nově
byly popsány i mírné trakční bronchiektázie bronchů pro dolní
část horního laloku vlevo.

Obr. 8: HRCT hrudníku květen 2015

Po CT následovala kontrolní bronchoskopie, kolem chlopní
v dolním laloku vlevo byla patrna granulační reakce, chlopeň
intermitentně odpouštěla vzduch. Dle závěru endoskopisty tato
chlopeň působila jako záklopka (proto měla pacientka distanční
pískoty), laloky spolu pravděpodobně komunikovaly, což ne-
bylo patrné při původní bronchoskopii, dokud se levý horní
lalok nerozvinul (před zavedením chlopní byl naměřen nega-
tivní signál air-leaku mezi laloky). Mezi chlopní a stěnou bron-
chu volný prostor nebyl zřetelný. Byla provedena extrakce obou
chlopní.

Po zákroku byla pacientka již bez komplikací, v červenci
2015 se aktivně zúčastnila mistrovství světa v in-line hokeji.
Dále dochází na pravidelné kontroly, cítí se dobře, její zdravotní
stav je dlouhodobě stabilizován.

Diskuse
Na případu naší pacientky lze dobře dokumentovat zásadní
dopad pravidelné intenzivní pohybové aktivity na celkový stav
jedince se závažným plicním postižením.

V literatuře je u managementu SJS vždy kladen důraz na dů-
slednou prevenci respiračních infektů, optimální léčbu infektů

Swyer Paul Robert (1921) – britský pediatr působící v Kanadě. V době války
studoval v Cambridge, po získání lékařského titulu v roce 1943 nastoupil do
služby Royal Army Medical Corps a působil v lékařské službě v Holandsku
a severní Evropě. Po válce působil v Middlesex Hospital (1947–8), Brompton
Hospital for Disease of the Chest a v Hospital for Sick Children (HSCH,
Londýn a později Toronto). V roce 1953 popsal syndrom se zvýšenou trans-
parencí plic, který dnes bývá označován také jeho jménem (Swyer-James
sy.). V letech 1965–1986 byl šéfem divize neonatologie HSCH v Torontu,
v roce 1967 tam založil neonatální jednotku intenzivní péče. V roce 1975
publikoval první textbook o intenzivní neonatální péči, je autorem 9 knih,
více než 30 kapitol v jiných knihách a více než 100 odborných článků. Patří
mezi zakládající členy Society of Critical Care Medicine.

(zdroj informací: archiv redakce)

Obr. 6 a 7: CT hrudníku říjen 2014
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již probíhajících a vakcinaci. Málokdy je však zdůrazňována
přínosnost pravidelné dechové rehabilitace a další pohybové
aktivity.

Chirurgické volumredukční zákroky jsou u těchto pacientů
doporučovány spíše výjimečně, především u jedinců trpících
rekurentními infekty v určitých plicních segmentech. Na pří-
padu naší pacientky bohužel není možno dokumentovat, zdali
by endobronchiální volumredukční zákrok dlouhodobě vedl
k významnému zlepšení ventilačních či respiračních funkcí
(z důvodu dysfunkce chlopní na podkladě předem nezjištěné
inkompletní fisury mezi laloky), na rozdíl od chirurgických vý-
konů však umožňuje tato metoda opětovnou extrakci chlopní
v případě komplikací.

Závěr
Swyer-James-MacLeodův syndrom je získané onemocnění ty-
picky navazující na respirační infekci v raném dětství. Léčba je
konzervativní, důraz je kladen především na důslednou pre-
venci plicních infekčních onemocnění. Součástí paušální léčby
by jistě měla být i intenzivní pohybová aktivita.
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Na cestách
Jarmila Fišerová, Táňa Kindl Nováková

Pryč jsou doby, kdy mezi plánem nakladatelství a knihou v rukách autora stálo pět až deset let čekání a plány na příděl papíru.
Ty tam jsou časy, kdy CD s hudbou mohla vydat jen velká hudební společnost. Tištěné noviny zvolna, ale jistě spějí ke své
smrti (což nejspíše nebude valná škoda vzhledem k jejich obsahu). Moje děti už nekoukají na televizi ani nečtou noviny. Na
internetu si sami vybírají co, kdy a koho budou sledovat, poslouchat a číst. Jsem překvapen, že s takto radikální změnou
vnímání nezemřela kniha. Knihy žijí, vznikají a je jich čím dál více. Jednou ze svobod, kterou jsme získali po roce 1989 a která
nám ještě zbývá, je, že si můžeme svobodně vybírat knihy, a dokonce je i svobodně vydávat.

Ale je to s nimi jako s informacemi na internetu. Není snadné najít tu svou. Určenou přímo pro mne. Je potřeba hledat
a nechat se oslovovat.

Jsem rád, že se svou troškou do vydavatelského mlýna přišla i naše kolegyně a pro mnoho z nás i dobrá přítelkyně, Jarmila
Fišerová. Ke své vynikající erudici v oblasti funkčního vyšetření plic přidává aktuálně ještě jednu – fotografickou. Spolu s Táňou
Kindl Novákovou (texty) připravila poetickou fotografickou knížečku Na cestách.

Autorka ji prezentuje tak, že si jejím vydáním udělala radost.
A musím s nadšením říci, že udělala radost i mně, když jsem ji
dostal poštou jako dárek. Dovoluji si tedy přidat malou ochut-
návku i pro Vás, naše čtenáře.

Střežte se 
na kopci rytíře tajemného,

na lukách bodláku modravého.
Hazmburk s bouřemi bojuje urputně,
bělotrn chytává ženské zas za sukně!

28 stran, vlastním nákladem, Ústí nad Labem, 2017
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Súhrn
Veľmi zriedkavú formu sekundárneho zhubného nádoru pľúc predstavujú metastázy ma-
lígneho feochromocytómu. V článku sa venujeme pacientke po adrenalektomii pre feo-
chromocytóm, s nálezom solitárneho nodulu v pravom pľúcnom krídle pri kontrolnom
PET/CT vyšetrení. Po chirurgickej resekcii pľúcneho ložiska bola histologicky potvrdená
metastáza malígneho feochromocytómu. Kazuistikou upozorňujeme na možnosť neob-
vyklej etiológie solitárneho pľúcneho nodulu a dôležitosť dlhodobej dispenzarizácie pa-
cientov po exstirpácii feochromocytómu, keďže patologicko-anatomické určenie malígnej
povahy ochorenia je náročné.

Summary
Solitary pulmonary nodule – a metastasis of pheochromocytoma
Metastases of malignant pheochromocytoma represent a very rare form of a secondary
malignant pulmonary tumor. The paper demonstrates a patient with a history of adre-
nalectomy due to pheochromocytoma, who was diagnosed with a solitary nodule in the
right pulmonary wing by PET/CT assessment. The metastasis of malignant pheochro-
mocytoma was histologically proven after the surgical resection of the pulmonary lesion.
The case report informs about the possibility of an uncommon etiology of a solitary pul-
monary nodule and the importance of a long term follow up of patients after the extir-
pation of pheochromocytoma, as the pathological and anatomical determination of a ma-
lignant character of this disease is difficult.

Nováčková, Z., Hagarová, B., Majer, I., Gál, V. Solitárny pľúcny nodulus – metastáza feochromocy-
tómu. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 14, 4: 17–20, 2017.

Kľúčové slová
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 malígny feochromocytóm
 paraganglióm
 pľúcna metastáza
 solitárny pľúcny nodulus
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 pheochromocytoma
 malignant 
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Solitárny pľúcny nodulus – metastáza 
feochromocytómu

Úvod
Feochromocytóm je neuroendokrinný nádor, najčastejšie
z chromafinných buniek drene nadobličky (80 – 85 %) alebo
z extraadrenálneho neuroendokrinného tkaniva (15 – 20 %),
kedy hovoríme o paraganglióme.1–3 Názvy feochromocytóm
a paraganglióm sa v klinickej praxi často zamieňajú, keďže oba
typy nádorov majú podobné klinické príznaky, podobný lie-
čebný prístup, hoci rozdielnu mieru potenciálne malígneho
charakteru.

Ide o zriedkavý nádor s odhadovanou incidenciou 0,005 %
až 0,1 % bežnej populácie a 0,1 % až 0,2 % populácie hyperto-
nikov. Maximum výskytu je medzi 40. – 50. rokom života, pri-
čom incidencia je mierne vyššia u žien.2

Vyskytuje sa väčšinou sporadicky, alebo je hereditárny (vyše
25 %) a môže byť súčasťou genetických syndrómov, ako napr.
syndróm mnohonásobnej endokrinnej neoplázie typ 2, synd-
róm von Hippel-Lindau, neurofibromatóza typ I.2,4

Klinický obraz je spôsobený útlakom okolitých štruktúr, ale
najmä nádorovou hypersekréciou katecholamínov, pričom do-
minuje perzistentná alebo paroxyzmálna artériová hypertenzia.

Malígny feochromocytóm/paraganglióm je charakterizo-
vaný prítomnosťou metastáz, čiže prítomnosťou chromafin-

ného tkaniva na miestach, kde sa toto fyziologicky nevyskytuje.
Metastázy sa najčastejšie nachádzajú v kostiach, v pľúcach, v pe-
čeni a v lymfatických uzlinách.1,5 Metastatické ochorenie sa vy-
skytuje u 10 – 15 % pacientov s feochromocytómom/paragang-
liómom, avšak v prítomnosti špecifických rizikových faktorov
(mladý vek, mutácie génu sukcinát-dehydrogenázy B, veľkosť
nádoru, extraadrenálna lokalizácia atď.) prevalencia stúpa až
na 30 – 40 %.1 Metastázy môžu byť prítomné v čase stanovenia
diagnózy, alebo sa zistia až po chirurgickej resekcii primárneho
nádoru, zvyčajne v priebehu 5 rokov, sú však prípady, kedy sa
metastázy objavili až 16 a viac rokov po adrenalektomii.6 Pre
spoľahlivú detekciu metastáz sa v súčasnosti odporúča PET/CT
s 18fluorodeoxyglukózou (18FDG).5 Aktuálne nie je známa
účinná liečba malígneho feochromocytómu, odporúča sa chi-
rurgická resekcia nádoru ako aj vzdialených metastáz.

von Hippel Eugen (1867–1939) – německý oftalmolog. Medicínu studoval
v Heidelbergu a dále se specializoval na patologii a oftalmologii. V roce 1914
se stal profesorem oftalmologie. V roce 1904 popsal vzácnou poruchu retiny,
v roce 1911 objevil její příčinu a pojmenoval ji angiomatosis retinae. Jeho
objev přispěl k objasnění příčin a léčbě choroby dnes známé jako von Hip-
pel-Lindau syndrom.

(zdroj informací: archiv redakce)
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Kazuistika
31-ročná pacientka na materskej dovolenke bola na pľúcnu kli-
niku odoslaná endokrinológom v novembri 2016 pre PET/CT
nález na pľúcach.

Pacientka v októbri 2015 podstúpila ľavostrannú adrenalek-
tomiu pre feochromocytóm – diagnóza bola stanovená v rámci
diferenciálnej diagnostiky artériovej hypertenzie.

Pri kontrolnom PET/CT v júni 2016 bola konštatovaná per-
zistencia lézií základného ochorenia, a síce v nodule veľkosti
5 mm v pravom pľúcnom krídle v segmente S6 paravertebrálne
a v troch retroperitoneálnych lymfatických uzlinách (LU)
v úrovni renálnych ciev vľavo.

V októbri 2016 bola realizovaná exstirpácia retroperitone-
álnych LU, histologicky sa jednalo o feochromocytóm s jedno-

Obr. 2: CT hrudníka – november 2016: nodulárne ložisko
veľkosti cca 6,5 mm v S6 paravertebrálne vpravo cca v úrovni
Th5–6

Obr. 1: PET/CT nález – jún 2016: nodulus veľkosti 5 mm
v pravom pľúcnom krídle v S6 paravertebrálne

Obr. 3: Histologický nález – prehľadné zväčšenie, farbenie
HE, zväčšenie 20x

Obr. 4: Histologický nález – detail na bunky, farbenie HE,
zväčšenie 200x

Obr. 5: Histologický nález – imunohistochemické farbenie
s protilátkou proti chromogranínu A – cytoplazmatická po-
zitivita (hnedá) v nádore, zväčšenie 40x
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značnými metastázami v regióne LU, čiže malígny feochromo-
cytóm.

Pri prijatí na pľúcnu kliniku bola pacientka bez subjektív-
nych ťažkostí, objektívne bez patologického nálezu. Sekundárna
hypertenzia bola úspešne kontrolovaná dvojkombináciou alfa-
a beta-blokátora (doxazosín + metoprolol). RTG hrudníka bez
abnormalít.

Keďže v dobe prijatia už ubehlo takmer polroka, odkedy pa-
cientka absolvovala PET/CT, realizovali sme nové CT hrudníka,
na ktorom pretrvávalo nodulárne ložisko veľkosti cca 6,5 mm
v segmente S6 paravertebrálne vpravo cca v úrovni Th5–6.

S CT nálezom sme konzultovali kliniku hrudníkovej chirur-
gie, kde bola indikovaná chirurgická resekcia ložiska. Za týmto
účelom bola pacientka po predoperačnej príprave preložená na
Kliniku hrudníkovej chirurgie UNB, kde bola realizovaná
video-asistovaná torakoskopia vpravo (VATS l. dx.) s klinovitou
resekciou tuhého belavého ložiska paravertebrálne v S6 dolného
laloka.

V histologickom náleze boli prítomné veľké polygonálne,
mierne pleomorfné nádorové bunky so zrnitou amfofilnou cy-
toplazmou, mechúrikovitým jadrom a prominentnými jadier-
kami – nález spolu s imunohistochemickou analýzou svedčil
pre metastázu feochromocytómu do dolného laloka pľúc, bola
vykonaná kompletná excízia.

Perioperačný a pooperačný priebeh bol primeraný, bez kom-
plikácií. Následne bola pacientka odovzdaná do starostlivosti
endokrinológa, v kompetencii ktorého je plánovaná rádionuk-
lidová liečba.

Diskusia
Diferenciálna diagnostika solitárnych pľúcnych nodulov je ši-
roká. Najčastejšie ide o primárne pľúcne neoplázie, granulómy,
hamartómy alebo arteriovenózne malformácie. Metastázy pred-
stavujú približne 2 – 10 % všetkých solitárnych pľúcnych no-
dulov. Avšak pravdepodobnosť, že CT nález solitárneho pľúc-
neho nodulu u pacienta so známou extratorakálnou malignitou
je metastázou, predstavuje až 46 %, samozrejme závisí aj od
typu primárneho nádoru ako aj od veku pacienta. K odlíšeniu
malígnych a benígnych solitárnych pľúcnych nodulov je nápo-
mocné práve 18FDG-PET/CT, ktoré má senzitivitu 96 % a špe-
cifitu 88 % pri určení malígneho charakteru ložiska.7

V našom prípade, vzhľadom na známe predchorobie, nebola
etiológia pľúcneho ložiska prekvapivá. Metastáza feochromo-
cytómu v pľúcach však môže byť aj prvou manifestáciou ocho-
renia8 a vtedy je situácia určite komplikovanejšia. Keďže kli-
nický obraz feochromocytómu je nešpecifický, základom
diagnostiky je na možnosť tohto nádoru v prvom rade myslieť,

a to najmä u mladých pacientov s perzistujúcou alebo paroxyz-
málnou hypertenziou. K ďalším klinickým znakom a symptó-
mom ochorenia patria palpitácie, bolesti hlavy, nadmerné po-
tenie, bledosť. Menej časté sú únava, nauzea, chudnutie, zápcha,
flush. V závislosti od stupňa nadprodukcie katecholamínov
môže ochorenie spôsobiť infarkt myokardu, závažnú arytmiu
či cievnu mozgovú príhodu.9

Ďalším krokom v diagnostike je stanovenie metanefrínu
a normetanefrínu v plazme. Zo zobrazovacích vyšetrení slúži
ako skríningová metóda USG, citlivejšie sú CT, scintigrafia
a najmä 18FDG-PET/CT, ktoré sa zároveň odporúča na detekciu
vzdialených metastáz.

Základom liečby feochromocytómu je chirurgická resekcia
nádoru, pričom v súčasnosti sa uprednostňuje laparoskopická
adrenalektomia. Chirurgickému riešeniu musí predchádzať me-
dikamentózna predoperačná príprava α- a β-blokátorom za
účelom úpravy hypovolémie, stabilizácie krvného tlaku a pul-
zovej frekvencie.1,9

Chirurgická liečba malígneho feochromocytómu je zriedka
kuratívna, ale resekcia primárneho nádoru ako aj vzdialených
metastáz zabraňuje ďalšej expozícii organizmu katechola-
mínmi. Alternatívnou, resp. doplnkovou paliatívnou liečbou 
je rádionuklidová terapia ¹³¹I-meta-iodobenzylguanidínom
(¹³¹I-MIBG).6

Prognóza malígneho feochromocytómu je variabilná. Ocho-
renie môže mať indolentný priebeh s prežívaním vyše 20 rokov
od stanovenia diagnózy6, inokedy má agresívny charakter
s tvorbou skorých metastáz.

Celkové 5-ročné prežívanie sa udáva medzi 40 – 74 %.10

Vzhľadom na nedostatok spoľahlivých prediktorov malígnej
povahy ochorenia, nemožnosť patologicko-anatomického ur-
čenia dignity nádoru ako aj riziko vzniku metastáz mnoho
rokov po adrenalektomii je nevyhnutná dlhodobá dispenzari-
zácia pacientov minimálne 10 rokov po chirurgickej resek-
cii.1,6,11

Záver
Hoci sa pľúcne metastázy vyskytujú pri 20 – 54 % extratorakál-
nych malignít7, s metastatickým postihnutím pľúc pri malí-
gnom feochromocytóme sa v pneumologickej praxi nestretá-
vame často, keďže ide o extrémne zriedkavé ochorenie. Pľúcne
metastázy všeobecne sa vyskytujú najčastejšie v podobe mno-
hopočetných dobre ohraničených pľúcnych nodulov. Solitárny
pľúcny nodulus, aký bol prítomný u našej pacientky, predstavuje
zriedkavejšiu formu metastatického postihnutia pľúc.7 Prítom-
nosť vzdialených metastáz je jediným kritériom malígnej po-
vahy feochromocytómu. Na detekciu metastáz sa v súčasnosti
odporúča 18FDG-PET/CT, hoci nález solitárneho pľúcneho lo-
žiska so zvýšenou metabolizáciou 18FDG nemusí automaticky
znamenať prítomnosť metastázy, podobne sa môže zobrazovať
benígny nádor alebo zápalové ložisko. Za rizikový faktor ma-
lígneho feochromocytómu možno u našej pacientky považovať
mladý vek v čase stanovenia diagnózy feochromocytómu. V sú-
lade so súčasnými odporúčaniami pacientka podstúpila chi-
rurgickú resekciu metastáz v lymfatických uzlinách retroperi-

Lindau Arvid Vilhelm (1892–1958) – švédský patolog. Medicínu vystudo-
val v Lundu, zkušenosti v oblasti bakteriologie získal na stáži v Kodani a na
Harvardu. Ve svých vědeckých pracech se věnoval především bovinní tu-
berkulóze, Boeckovu sarkoidu či problému tranfuze. Jeho jméno nese von
Hippel-Lindau syndrom či von Hippel-Lindau tumor.

(zdroj informací: archiv redakce)
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tonea ako aj resekciu pľúcnej metastázy cestou VATS a ako ad-
juvantná liečba bola plánovaná rádionuklidová terapia.

Bohužiaľ pacienti s metastázami feochromocytómu do pľúc
majú všeobecne horšiu prognózu (menej ako 5 rokov) ako napr.
pacienti s izolovanými kostnými metastázami.12 Klinický prie -
beh ochorenia našej pacientky budeme ďalej sledovať.
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Súhrn
Morfologický obraz granulomatózneho pľúcneho procesu môže byť spôsobený rôznymi
etiologickými faktormi a ochoreniami, z ktorých najčastejšie sú infekcie, sarkoidóza a vas -
kulitídy. Dôležité je odlíšiť infekcie od vaskulitíd – vzhľadom na ich diametrálne odlišnú
liečbu. Diferenciálna diagnostika pľúcnych ochorení s granulomatóznou morfológiou –
hlavne v iniciálnej fáze ochorenia a pri atypickom priebehu – býva často zložitá a vyžaduje
úzku spoluprácu klinikov, rádiológa a histopatológa. Včasná diagnostika a liečba zlepšujú
prognózu pacientov. V uvedenej kazuistike je dokumentovaný komplikovaný priebeh
pľúcnej granulomatózy a zdĺhavý diferenciálno-diagnostický proces – napriek spočiatku
jednoznačnej histologickej diagnóze ochorenia.

Summary
TBC or granulomatous vasculitis? (Long way to diagnosis)
Morphological image of granulomatous lung diseases can be caused by various etiological
factors and diseases, most commonly infections, sarcoidosis and vasculitis. Important is
to distinguish vasculitis and infections – because their treatment is diametrically different.
Differential diagnosis of pulmonary diseases with granulomatous morphology – especially
in the initial phase of the disease and in the atypical course – is often complex and requires
close cooperation between clinics, radiologist and histopathologist. Early diagnosis and
treatment improve patient´s prognosis. In this case report is documented a complicated
course of pulmonary granulomatosis and lengthy differential diagnostic process – despite
initially definitive histological diagnosis of the disease.

Hrebíková, Z., Jonner, I., Vrbenská, A. TBC alebo granulomatózna vaskulitída? (dlhá cesta k diagnóze).
Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 14, 4: 21–25, 2017.
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TBC alebo granulomatózna vaskulitída?
(dlhá cesta k diagnóze)

Úvod
Morfologický obraz pľúcnej granulomatózy môže byť spôso-
bený rôznymi etiologickými faktormi a ochoreniami so známou
aj neznámou príčinou.

Tab. 1: Granulomatózne pľúcne procesy

Najčastejšími príčinami granulomatózneho pľúcneho pro-
cesu sú infekcie, sarkoidóza a vaskulitídy. Dôležité je odlíšiť
hlavne infekcie od vaskulitíd. Medzi vaskulitídy s granuloma-
tóznou zápalovou reakciou v pľúcach patria hlavne ANCA aso-
ciované vaskulitídy – ide o vaskulitídy postihujúce kapiláry až
stredne veľké cievy. Majú rôzne klinické formy – od frustných

a benígnych foriem ochorenia cez monosymptomatické až po
fulminantné a generalizované formy ochorenia. Pre túto sku-
pinu ochorení je charakteristická pestrá symptomatológia
(podľa veľkosti postihnutých ciev a podľa postihnutia orgáno-
vých systémov).

Tab. 2: Klasifikácia ANCA asociovaných vaskulitíd – podľa
revidovaného medzinárodného konsenzu o nomenklatúre
vaskulitíd na konferencii v Chapel-Hill (2012)

Kazuistika
Pacientka narodená 1965, prvýkrát hospitalizovaná v našom
ústave v apríli 2012 pre infiltráty pľúc bilaterálne. Pri labora-
tórnej kontrole v spáde bola zistená zrýchlená sedimentácia
(FW), preto bolo indikované RTG vyšetrenie hrudníka – zistené

 infekcie – TBC, mykobakteriózy, aktinomykóza, nokardióza, 
toxoplazmóza, toxokaróza, ...

 vaskulitídy
 sarkoidóza
 pneumokoniózy – silikóza, azbestóza, berylióza, talkóza
 exogénna alergická alveolitída
 histiocytóza X
 lymfoidná granulomatóza
 sarcoid-like reakcia

 mikroskopická polyangiitída (MPA)
 granulomatóza s polyangiitídou (GPA) – pôvodne Wegenerova 

granulomatóza (WG)
 eozinofilová granulomatóza s polyangiitídou (EGPA) – pôvodne 

Churg-Straussovej syndróm (CSS)
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infiltráty pľúc bilaterálne, následne potvrdené CT vyšetrením
hrudníka (apríl 2012). Od roka 2007 bola pacientka liečená
reu matológom pre polymyozitídu – v liečbe nízkymi dávkami
prednizónu, ináč bez vážnejších ochorení v anamnéze.

Obr. 1a, 1b: CT vyšetrenie hrudníka v apríli 2012 pri prijatí
na prvú hospitalizáciu

Pacientka bola bez výraznejších subjektívnych ťažkostí, ne-
kašlala, afebrilná, dušnosť neudávala. Bronchoskopicky ústia
voľné. Kultivačné vyšetrenie spúta a bronchiálnej laváže na ne -
špecifickú flóru boli negatívne. Spútum aj bronchiálna laváž
mikroskopicky aj kultivačne negatívne na prítomnosť myko-
baktérií. Za účelom histologizácie pľúcneho nálezu indikovaná
diagnostická torakotómia vľavo s atypickou resekciou z hor-
ného laloka ľavých pľúc. Záver histologického vyšetrenia rese-
kátu pľúc: nodózna kazeózna TBC pľúc. Od mája 2012 do no-
vembra 2012 užívala antituberkulóznu (AT) liečbu.

V júli 2013 bola pacientka poukázaná na opätovnú hospita-
lizáciu do nášho ústavu pre progresiu pravostranného pľúcneho
nálezu. Od augusta 2013 znovu ordinovaná AT liečba pre sus -
pektnú recidívu TBC pľúc. CT vyšetrenie hrudníka v októbri
2013 v porovnaní s nálezom z júla 2013 napriek prebiehajúcej
AT liečbe znova dokumentovalo progresiu ložiskových lézií
pľúc bilaterálne, pritom lézia v hornom laloku vpravo suspektná
z malignity (spikulovité ložisko). Subjektívne pacientka udávala
slabšiu toleranciu námahy, dušnosť pri väčšej námahe, bola
afebrilná, nekašlala. V liečbe stále prednizón 5 mg/deň pre po-
lymyozitídu (ordinácia spádového reumatológa). Z laboratór-
nych vyšetrení – eozinofília v periférnej krvi 0,54 x 109/l (8,8 %),
ostatné parametre v norme. Bakteriologické vyšetrenie spúta
na špecifickú aj nešpecifickú flóru znova negatívne. Broncho-
skopický nález v norme, cytologické vyšetrenie kefkového steru
z B2 – normocytogram bronchiálnej sliznice.

Obr. 2a, 2b: CT vyšetrenie hrudníka v októbri 2013: progresia
pľúcneho nálezu bilaterálne pri AT liečbe, spikulovité ložisko
vpravo

V novembri 2013 bola vzhľadom na suponovanú malignitu
indikovaná torakotómia vpravo, vykonaná horná lobektómia
– histologicky popisované rôzne veľké granulomatózne ložiská
staršej kazeóznej nekrózy s nevýrazným epiteloidným lemom
s malým počtom obrovských viacjadrových buniek Langhan-
sovho typu, v susedstve ložísk zmnožené siderofágy – staršia
nodózna kazeózna TBC pľúc, ART nezistené (Ziehl-Neelsen).
Pacientka ďalej pokračovala v AT liečbe.

V januári 2014 bola pacientka poukázaná na opätovnú hos-
pitalizáciu. Došlo ku klinickému zhoršeniu – prítomná výrazná
celková slabosť, bolesti svalstva celého tela – hlavne končatino-
vého (pacientka nevládala chodiť, nevládala dvihnúť ruky), 
artralgie, opuchy drobných kĺbov rúk a nôh, nechutenstvo,
chudnutie (strata na hmotnosti cca 10 kg), ložiská drobnopa-
pulózneho exantému perimaleolárne. Pacientka bola bez vý-
raznejších dýchacích ťažkostí, kašeľ len občasný, suchý. Stále
bola v pokračovacej fáze AT liečby. Pre polymyozitídu boli spá-
dovým reumatológom zvýšené dávky systémových kortikoidov
– prednizón 20 mg/deň (hodnotené ako polymyozitída bez sé-
rologickej aktivity). RTG hrudníka – pribudnutie nových roz-
padových ložísk pľúc vpravo. CT vyšetrenie hrudníka v januári
2014: postšpecifické a špecifické zmeny bilaterálne, rozpadové
ložiská pľúc vpravo, reaktivácia v.s. TBC ochorenia v S2/3 hor-
ného laloka vľavo, malý fluidotorax vpravo, mediastinálna
a pravostranná hilová lymfadenopatia (LAP).

Obr. 3: CT vyšetrenie hrudníka v januári 2014: reaktivácia
ochorenia bilaterálne, pribudnutie rozpadových ložísk pľúc
vpravo

Laboratórne – pozitivita zápalových parametrov (trojci-
ferná FW, Leu – 20 000/ml, CRP viac ako 100 mg/l), výrazná
eozinofília v periférnej krvi – 5,8 x 109/l (v diferenciálnom
krvnom obraze 42 %), stredne ťažká sideropenická anémia,
zistená cANCA pozitivita. Kultivačné vyšetrenia spúta a bron-
chiálnej laváže boli negatívne na špecifickú aj nešpecifickú
flóru, sérologické vyšetrenia negatívne na vyšetrované pato-
gény. Cytologické vyšetrenie spúta a kefkového steru boli bez
atypií. Počas hospitalizácie – epizóda intenzívneho dráždivého
kašľa s hemoptýzami, pritom röntgenologicky bolo dokumen-
tované pribudnutie infiltrátu v dolnom laloku ľavých pľúc.
Aktuálne realizované CT vyšetrenie hrudníka (február 2014)
so záverom: splývavé areály opacity mliečneho skla (GGO)
v dolnom laloku vľavo – susp. alveolárna hemorágia, (dif. dg.
eozinofilný infiltrát). Vzhľadom na hemoptýzy a súčasnú ane-
mizáciu v krvnom obraze sme predpokladali alveolárnu he-
morágiu.
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Obr. 4: CT vyšetrenie hrudníka vo februári 2014: splývavé
areály GGO v dolnom laloku vľavo – susp. alveolárna hemo-
rágia

Doplnili sme ORL vyšetrenie – nosová sliznica začervenalá,
prítomné stopy po krvácaní, na sliznici prítomné príškvary –
vzhľad sliznice suponoval Wegenerovu granulomatózu, biopsia
sliznice však nebola diagnostická. Na základe klinického stavu
a realizovaných vyšetrení sme predpokladali systémovú vasku-
litídu a vzhľadom na zhoršujúci sa klinický stav sme aj bez his -
tologickej verifikácie pľúcneho nálezu začali imunosupre-
sívnu liečbu – pulznú liečbu kortikoidmi a cyklofosfamidom
(1 000 mg metylprednizolón + 1 000 mg cyklofosfamid). Zá-
roveň sme stále pokračovali aj v AT liečbe.

V marci 2014 bola pacientka hospitalizovaná za účelom po-
kračovania v pulznej liečbe. Už po 1. pulze imunosupresívnej
liečby sa cítila výrazne lepšie, kašeľ úplne ustúpil, výrazne sa
zmiernila svalová slabosť, pretrvávali bolesti kĺbov. Objavila sa
však svetloplachosť, pálenie očí, zvýšil sa vnútroočný tlak. Očné
vyšetrenie potvrdilo akútne dekompenzovaný chronický glau-
kóm, uveitis anterior, episcleritis diffusa v.s. pri systémovej va-

skulitíde. Laboratórne bola prítomná zrýchlená FW, stredne
ťažká anémia, eozinofília v perifernej krvi 2,420 x 109/l (25 %
v dif. KO), ľahká elevácia CRP, cANCA pozitivita, LATEX po-
zitivita. Funkčne prítomná ľahká restriktívna ventilačná poru-
cha (RVP), TLCO 67 %. ORL vyšetrenie – oproti vyšetreniu vo
februári 2014 bol nález zlepšený: rhinitis chronica, stopy po
epistaxe. CT vyšetrenie hrudníka v marci 2014: úplná rezorbcia
infiltrátu v dolnom laloku vľavo, pretrvávali hrubostenné du-
tinové ložiská vpravo a mikronoduly a noduly v hornom laloku
vľavo, mediastinálna a pravostranná hilová LAP. Podali sme
2. pulz imunosupresívnej liečby (metylprednizolón + cyklofos-
famid).

Vzhľadom na klinický obraz, výsledky realizovaných vyšet-
rení, zlepšovanie klinického stavu aj CT nálezu pri imunosup-
resívnej liečbe sme začali uvažovať o správnosti prvotnej histo-
logickej diagnózy (respiračná TBC). Keďže pľúcny nález pri AT
liečbe neustále progredoval a respiračná TBC nebola nikdy bak-

Langhans Theodor (1839–1919) – německý patolog. Medicínu studoval
na univerzitě v Heidelbergu a v Göttingenu (u F. G. J. Henleho), v Berlíně
(u R. Virchowa) a Würzburgu, kde se nakonec stal asistentem F. von Reck-
linghausena. Později přednášel na univerzitách v Marburgu a Giessenu.
V letech 1872–1912 byl profesorem patologie na univerzitě v Bernu. Objevil
vícejaderné buňky v cytotrofoblastu placenty, které dnes nesou jeho jméno.

Ziehl Franz (1857–1926) – německý bakteriolog. Stal se profesorem na
Lübecké univerzitě. Ve spolupráci s patologem F. Neelsenem vyvinul Ziehl-
Neelsenovo barvení, které se používá k průkazu acidorezistentních bak-
terií.

Neelsen Friedrich C. A. (1854–1898) – německý patolog. Medicínu vystu-
doval na Univerzitě v Lipsku a na Institutu patologie v Rostocku se stal pro-
fesorem. Později zastával místo primáře na známém Institutu patologie Dráž-
ďanské technické univerzity. Ve spolupráci s bakteriologem F. Ziehlem
vyvinul Ziehl-Neelsenovo barvení, metodu užívanou k průkazu acidorezi-
stentních bakterií. Zemřel v pouhých 44 letech. K takto časné smrti mohl
přispět i jeho mnohaletý bakteriologický výzkum.

Wegener Friedrich (1907–1990) – německý patolog. Praxi začal na Vrati-
slavské univerzitě, známým se stal zejména pro popis vzácné formy vasku-
litidy (1936), od poloviny 20. století nazývané Wegenerovou granulomatózou
(WG). Wegener byl roku 1989 Americkou společností hrudních lékařů
(ACCP) vyznamenán cenou Master clinician, avšak v roce 2000 se zjistilo,
že W. působil během 2. světové války v lodžském židovském ghettu a snad
se podílel i na pokusech s vězni z koncentračních táborů. ACCP proto udě-
lení ceny odvolala.

(zdroj informací: archiv redakce)

Obr. 5: Vaskulitída – horný segment malej cievy má stenu
deštruovanú, s eozinofilnými leukocytmi (hematoxylín-eozín
farbenie, 200x)

Obr. 6: Okolie nekrózy, s viacjadrovou obrovskou bunkou
a eozinofilmi (hematoxylín-eozín farbenie, 200x)
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teriologicky potvrdená, koincidenciu dvoch granulomatóz –
TBC pľúc a systémovej vaskulitídy – sme nepredpokladali. Po-
prosili sme preto histopatológa o prehodnotenie vyšetrenia re-
sekátu pľúc z roku 2013 – nález bol po doplnení ďalších vyšet-
rovacích metodík prehodnotený takto: obraz nekrotizujúcej
vaskulitídy s infiltráciou stien eozinofilnými leukocytmi, s gra-
nulomatóznymi črtami zápalu. Tieto prejavy angiitídy sú naj-
výraznejšie v okolí nekrotizujúcich a sčasti fibróznych veľkých
granulomov aj s viacjadrovými obrovskými bunkami a veľkým
množstvom eozinofilných leukocytov. V rámci diferenciálnej
diagnostiky prichádzala do úvahy Wegenerova granulomatóza
(WG) alebo Churg-Straussové syndróm (CSS).

Vzhľadom na prítomný dekompenzovaný glaukóm sme po
konzultácii s oftalmológom pulznú liečbu po dvoch pulzoch
ukončili, následne pacientka užívala systémové kortikoidy v re-
dukovanej dávke – prednison 10 mg/deň v kombinácii s cyk-
lofosfamidom 200 mg/deň p.o.

Pacientka prišla na kontrolu v júli 2014 – cítila sa dobre, ne-
kašlala, dušnosť neudávala, bola afebrilná, myalgie nemala, art-
ralgie výrazne ustúpili, papulomatózny exantém vymizol. Očné
vyšetrenie: episkleritída ustúpila, vnútroočný tlak sa upravil.
ORL vyšetrenie – rhinitis chronica sicca. CT vyšetrenie hrudníka
v júli 2014 – nepravidelné dutinové ložiská vpravo a mikrono-
duly a noduly pľúc vľavo v čiastočnej regresii počtom aj veľkos-
ťou. Laboratórne – len ľahko zvýšené zápalové parametre, pre-
trváva cANCA pozitivita. Ochorenie sme hodnotili ako neúplne

suprimované, pokračovali sme v liečbe prednizón 10 mg/deň
+ cyklofosfamid 150 mg/deň.

V júni 2015 bola pacientka poukázaná na hospitalizáciu pre
intenzívny záchvatovitý kašeľ. Z laboratórnych vyšetrení: došlo
k negativizácii cANCA, zistená výrazná eozinofília v spúte a no-
sovom sekréte a zvýšená hladina FENO, ktorá svedčí pre eozi-
nofilný zápal. Stále pretrvávala eozinofília v periférnej krvi –
2,42 x 109/l (25 % v dif. KO). Pri funkčnom vyšetrení pľúc sa
objavila obštrukčná ventilačná porucha, difúzna kapacita pľúc
sa zlepšila (TLCO 75 %). Bola potvrdená bronchiálna astma –
hodnotená ako stredne ťažká perzistujúca, ordinovaná antiast-
matická liečba, pri ktorej dráždivý kašeľ ustúpil. CT vyšetrenie
hrudníka: dokumentovaná ďalšia parciálna regresia dutinového
ložiska vpravo, mikronodulov a nodulov pľúc vľavo.

Pri kontrole vo februári 2016 sa pacientka cítila dobre, ťaž-
kosti neudávala. cANCA a pANCA negatívne, FENO v norme,
bez eozinofílie v sekrétoch. Došlo aj k normalizácii eozinofilov
v periférnej krvi (3,4 % v dif. KO). Funkčné vyšetrenie pľúc:
ľahká obštrukčná ventilačná porucha, TLCO v norme. CT vy-
šetrenie hrudníka: prítomné pooperačné, fibrotické a polohové
zmeny, výrazná regresia ložísk bilaterálne. Ochorenie bolo hod-
notené ako suprimované, bol vysadený cyklofosfamid, ďalej or-
dinovaná udržiavacia liečba prednizón 10 mg/deň + azathio -
prin 150 mg/deň. Pacientka je zatiaľ bez recidívy ochorenia –
posledná kontrola u nás bola v júni 2017.

Obr. 7: CT vyšetrenie hrudníka vo februári 2016: regresia
pľúcnych ložísk bilaterálne

Diskusia
V tejto kazuistike sme chceli poukázať na zložitú a v našom prí-
pade aj zdĺhavú diagnostiku ANCA asociovanej vaskulitídy.
Vzhľadom na spočiatku frustný klinický obraz ochorenia –
zrejme spôsobený aj podávanými systémovými kortikoidmi
z indikácie reumatológa pre suspektnú polymyozitídu a histo-
logické vyšetrenie resekátu pľúc – granulomatóza pľúc charak-
teru TBC, sme o systémovej vaskulitíde v rámci diferenciálnej

Churg Jákob (1910–2005) – americký patolog. Narodil se v Polsku v lékařské
rodině. V roce 1936 získal doktorát a politické události v Evropě ho donutily
emigrovat do USA. Zde se rozhodl pro dráhu patologa. V rámci svého vý-
zkumu spolupracoval s  Lotte Straussovou. Jejich jména nese syndrom
Churga-Straussové. Podílel se také na výzkumu Wegenerovy granulomatózy,
někdy též zvané Wegener-Churg-Klinger syndrom. V roce 1966 se stal Churg
profesorem patologie. Během své kariéry uveřejnil více než 300 vědeckých
prací a kromě nich vypracoval i řadu patologických učebnic.

Straussová Lotte (1913–1985) – americká patoložka. Narodila se v Německu.
Doktorát získala v Itálii. V roce 1938 emigrovala do USA, kde se nejdříve vě-
novala mikrobiologii. V roce 1941 byla přijata do Mount Sinai Hospital, kde
začala působit jako patoložka se specializací na děti. Straussová je považována
za průkopnici v oboru dětské patologie a je zakladatelkou Společnosti pro
pediatrickou patologii. Publikovala více než sto vědeckých prací a stala se
učitelkou mnoha dalších patologů. Ve spolupráci s Jákobem Churgem popsala
syndrom Churga-Straussové.

(zdroj informací: archiv redakce)

Fåhræus Robert Sanno (1888–1968) – švédský patolog a hematolog. Vy-
studoval lékařskou fakultu na univerzitě ve Stockholmu. Získal doktorát
v roce 1922 a v roce 1928 nastoupil jako patolog v Uppsale. Je spoluautorem
metody zjišťování FW (Fåhræus Westergren) – sedimentace erytrocytů.
V roce 1966 mu byla Mezinárodní hemoreologickou společností udělena
Poiseuilleova medaile.

Westergren Alf Vilhelm Albertsson (1891–1968) – švédský internista. Lékař,
který v roce 1921 v článku o tuberkulóze představil svou metodu měření se-
dimentace červených krvinek. Jeho jméno (jako spoluautora) je obsaženo ve
zkratce FW (Fåhræus Westergren) – sedimentace erytrocytů.

(zdroj informací: archiv redakce)
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diagnostiky spočiatku neuvažovali. Až po objavení sa poly-
morfných klinických ťažkostí a zistení cANCA protilátok v sére
sme suponovali systémovú vaskulitídu. Koincidencia respirač-
nej TBC a granulomatóznej vaskulitídy sa nám vzhľadom na
opakované negatívne mikrobiologické vyšetrenia spúta, bron-
chiálnej laváže a resekátu pľúc a neustálu progresiu pľúcneho
nálezu pri opakovanej AT liečbe zdala málo pravdepodobná.
Histopatológ po opätovnom prehodnotení resekátu pľúc po-
tvrdil systémovú vaskulitídu – v rámci diferenciálnej diagnos-
tiky WG alebo CSS. Vzhľadom na histologický obraz angiitídy
s infiltráciou stien eozinofilnými leukocytmi, výrazné zastúpe-
nie eozinofilov v granulómoch, prítomnosť bronchiálnej astmy
a výraznú eozinofíliu v periférnej krvi preferujeme diagnózu
eozinofilovej granulomatózy s polyangiitídou (CSS).

Záver
Diagnostika systémových vaskulitíd je komplexný proces za-
ložený na úzkej spolupráci klinikov, histopatológa a rádiológa.
Keďže často ide o multisystémové ochorenia, vyžaduje sa mul-
tidisciplinárny prístup (podľa postihnutia orgánových systé-
mov). K diagnostike prispievajú aj laboratórne vyšetrovacie
metódy s narastajúcim spektrom autoprotilátok a ich lepšou
detekciou. Definitívnym prostriedkom na určenie diagnózy

vas kulitídy zostáva histopatologické vyšetrenie správne zvolenej
bioptickej vzorky. Predpokladom pre správne určenie histopa-
tologickej diagnózy je správne načasovanie odberu vzorky
(akútne zápalové štádium sa odlišuje od chronického štádia)
a správny výber tkaniva. Interpretácia histologických zmien zá-
visí aj od skúseností patológa a tiež od medikamentóznej liečby,
ktorá predchádzala biopsii. Negatívna biopsia nevylučuje dia-
gnózu systémovej vaskulitídy.
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Anotace
Historie a současnost léčby plicních nemocí
90 let respirační medicíny v Olomouci
Univerzita Palackého v Olomouci vydala k 90. výročí respirační medicíny v Olomouci historickou publikaci
prof. MUDr. Vítězslava Kolka, DrSc. a jedenácti dalších spoluautorů (většinou lékařů-specialistů uvedeného
oboru) věnovanou tomuto výročí.

Knihu bychom mohli zařadit mezi takzvanou „malou historii“. Je trendem posledních desetiletí (a přiznám
se, že jsem tímto trendem nadšen), že vycházejí (díky zájmu veřejnosti odborné i laické) historické studie,
črty i přehledy, které nemapují tzv. velká témata (státní převraty, války či panovnické dynastie), ale věnují
se problematice historiky dříve poněkud opomíjené – mapují život společnosti zdola, zachycují lokální té-
mata, historii průmyslu, vědy, medicíny... Ruku na srdce, co vám přijde užitečnější a smysluplnější pro za-
chycení historických faktů – 150. historická studie o Masarykovi nebo zmapování historie medicíny v Olo-
mouci?

Co v publikaci naleznete? Autoři začínají kořeny a paradigmaty, ze kterých vyrůstá moderní pneumologie, navazují obecnou historií 
respirační medicíny v Olomouci (personální i technickou) aby uzavřeli prezentaci současnými aktivitami olomoucké plicní kliniky (vždy
s historickým ohlédnutím v jednotlivých specializovaných oborech a činnostech).

Nezbývá než smeknout a poděkovat. Současná Klinika plicních nemocí a tuberkulózy nejen že je špičkovým pneumologickým pracovištěm,
současně má tolik espritu a energie, že nezapomíná na své kořeny a svou povinnost zanechat po sobě i svých předchůdcích svědectví sou-
časníkům i pokračovatelům. Nedovedu si představit lepší podobu, jak oslavit takové výročí.

Univerzita Palackého v Olomouci, A5, brož., 88 stran, ISBN 978-80-244-5191-6



     KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL 4/201726

Peter Michalka, Martina Ščesná, Alena Malá, Daniela Haruštiaková
Nemocnica sv. Michala, Bratislava

Súhrn
Ide o kazuistiku pacientky, ktorá bola po pravostrannej pulmonektómii v minulosti pre
špecifický pľúcny proces. Aktuálne bola prijatá na oddelenie intenzívnej medicíny za
účelom umelej pľúcnej ventilácie po resuscitácii pre respiračnú insuficienciu pri pneu-
motoraxe. Kazuistika prezentuje prípad 73-ročnej pacientky s významnou pľúcnou li-
mitáciou s akútnym a chronickým pľúcnym zlyhávaním. Celkový stav pacientky iniciálne,
ako aj počas weaningu od umelej pľúcnej ventilácie predikoval k nepriaznivej prognóze.
Minimálne v najoptimistickejšom pohľade na imobilizačný syndróm s domácou umelou
pľúcnou ventiláciou. Nakoniec po vyše šesťmesačnom pobyte na oddelení intenzívnej
medicíny sa pacientku podarilo úspešne zrehabilitovať a odpojiť od umelej pľúcnej ven-
tilácie. Pacientka bola prepustená domov v takmer plnohodnotnom živote na neinvazívnej
pľúcnej podpore s domácou oxygenoterapiou. Našou kazuistikou chceme poukázať na
to, že námaha zdravotníckeho personálu sa občas vyplatí, aj keď iniciálne stav vyzerá
beznádejne.

Summary
There is always hope
This paper analyses the case of a patient following a right pneumonectomy due to a specific
lung issue. The patient had currently been admitted to an intensive care unit after suffering
an acute respiratory insufficiency in pneumothorax, followed by resuscitation and sub-
sequent necessity to ventilate her lungs artificially. The patient is 73 years old with signi-
ficantly reduced lung function and an acute chronic lung failure. The overall condition
of the patient initially and throughout the weaning off the ventilation had not indicated
a positive prognosis. The most optimistic alternative being immobilisation syndrome
with home ventilation. After 6 months in ICU the patient had recovered and she could
be disconnected from the ventilator. She was released and regained almost full quality
of life with noninvasive pulmonary support in the form of home oxygen therapy. The
conclusion of this paper is that with full effort invested by the medical profession it is
possible to reverse the condition though it may initially appear irreversible.

Michalka, P., Ščesná, M., Malá, A., Haruštiaková, D. Nádej umiera posledná... Kazuistiky v alergologii,
pneumologii a ORL 14, 4: 26–28, 2017.
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Nádej umiera posledná...

Úvod
V našom prípade chceme poukázať na 73-ročnú pacientku po
pravostrannej pneumonektómii pred 57 rokmi. Pneumonek-
tómia bola indikovaná pre špecifický pľúcny proces – myko-
baktériovú infekciu. Pacienti po pravostrannej pneumonektó-
mii sú významne limitovaní ako z funkčného hľadiska, tak aj
v rámci prognózy dlhoročného prežívania.1 Dlhoročné preží-
vanie sa nepredpokladá, ale prognóza pacientov po pneumo-
nektómii z benígnej indikácie je priaznivejšia. V literatúre sme
nenašli práce ohľadne priebehu a dlhoročného prežívania pa-
cientov po pravostrannej pneumonektómii. Väčšina prác sa za-
oberá perioperačnou problematikou a päťročným prežívaním
po operácii.

Kazuistika
Iniciálne bola pacientka prijatá na interné oddelenie pre pra-
vostranné srdcové zlyhávanie s výraznými opuchmi dolných
končatín a s príznakmi globálnej respiračnej insuficiencie (pO2

6 kPa, pCO2 10 kPa). Pri echokardiografickom vyšetrení bol
nález stredne ťažkej pľúcnej hypertenzie. Na internom oddelení
bola zahájená oxygenoterapia, kontinuálna diuretická, systé-
mová kortikoidná, mukolytická a bronchodilatačná liečba. Pre
vznik fibrilácie predsiení s rýchlou odpoveďou komôr bol na-
sadený amiodarón a malá dávka beta-blokátoru s dobrou kon-
trolou srdcovej frekvencie.

Na druhý hospitalizačný deň v nočných hodinách došlo ku
komplikácii stavu. Bol pozorovaný náhly pokles saturácie O2
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na kritické hodnoty, sopor až zástava dýchania a cirkulácie. Pa-
cientka bola úspešne zresuscitovaná. Resuscitácia trvala cca
5 min. Počas resuscitácie boli zaistené dýchacie cesty orotra-
cheálnou intubáciou a pacientka bola nastavená na umelú 
pľúcnu ventiláciu. Iniciálne pre hemodynamickú instabilitu
bola nutná vazopresorická podpora noradrenalínom. Na rönt-
genovom snímku hrudníka bol prítomný plášťový pneumoto-
rax, ktorý intenzivista okamžite zadrénoval. Po drenáži bola
pacientka cirkulačne stabilná, bolo možné znižovať vazopreso-
rickú podporu. Ale napriek ošetreniu pneumotoraxu pretrvá-
vala hyperkapnia a nebolo možné znížiť ventilačnú podporu.
V ďalšom priebehu hospitalizácie sa rozvinula alárna broncho-
pneumónia. Po prekonaní kritického obdobia sme pacientku
čo najskôr rehabilitovali, iniciálne na lôžku, neskôr aj vertika-
lizovali napriek umelej pľúcnej ventilácii. Priebeh míľnikov pa-
cientky ilustruje fotografická príloha.

Napriek významným negatívnym prognostickým faktorom
sa pacientku po štyroch mesiacoch podarilo odpojiť od umelej
pľúcnej ventilácie. Dokonca pacientka úspešne zvládla ope-
račný výkon v celkovej anestézii (cholecystektómiu) pre akútnu
cholecystitídu.

Nakoniec sa po sedemmesačnej hospitalizácii podarilo pa-
cientku prepustiť domov. Doma je pacientka počas dňa na oxy-
genoterapii 3 l/min a na noc napájaná na podpornú ventiláciu
v režime CPAP. Pacientku sa podarilo vrátiť takmer do plno-
hodnotného života, plne mobilnú a sebestačnú.

Diskusia
Najčastejšími benígnymi chorobami pľúc, ktoré vedú k pneu-
monektómii sú infekcie spôsobené pľúcnou tuberkulózou. Ďal-
šími príčinami sú bronchiektázie celých pľúc, rozsiahla post -
aspiračná nekrotizujúca pneumónia, viacnásobné alebo
rozsiahle pľúcne abscesy a šírenie oportúnnych plesňových in-
fekcií u pacientov s imunosupresiou. Menej častými príčinami
sú komplikované pľúcne traumy, rozsiahla pľúcna embolizácia
a nekróza, mnohopočetné artériové malformácie a kongeni-
tálne abnormality.2 Rozsiahla parenchýmová deštrukcia pľúc

zápalovým procesom vedie k invalidizácii pacientov, ako aj
k možnému vzniku akútnych život ohrozujúcich komplikácií.

Pacienti po pravostrannej pneumonektómii sú ohrození 
v 8 – 12 % perioperačnou mortalitou podľa literatúry.1 Na post -
operačnej mortalite do 24 mesiacov od operácie, ktorá sa v li-
teratúre uvádza okolo 48 %, sa podieľajú infekcie dolných dý-
chacích ciest a poruchy kardiovaskulárneho systému. Ramesh
et al.3 uvádza za najčastejšie pooperačné komplikácie bron-
chopleurálne fistuly, infekcie dolných dýchacích ciest s respi-
račným zlyhaním a kardiovaskulárne komplikácie (fibrilácia
a flutter predsiení a infarkt myokardu). Analýzu viac ako 
24-mesačného prežívania pacientov po pneumonektómii sa
v dostupnej literatúre nepodarilo nájsť. Väčšina autorov pred-
pokladá závažné komorbidity pri viac ako päťročnom prežívaní
pacientov po pneumonektómii.1,3 Na komorbidite sa hlavne
podieľajú zmeny v respiračnom trakte a z toho rezultujúce aj
kardiovaskulárne zmeny.1,4

My v našej kazuistike poukazujeme na pacientku, ktorá je
57 rokov po pravostrannej pneumonektómii. Iniciálne bola pri-
jatá na interné oddelenie pre chronické respiračné a kardiálne
zlyhávanie a následne na oddelenie intenzívnej medicíny pre
akútne respiračné zlyhanie, ktoré bolo spôsobené pneumoto-
raxom. Spontánny pneumotorax po pneumonektómii je zried-
kavý stav. V literatúre sme našli len zopár kazuistík, ktoré pou-
kazujú na možnosti riešenia pneumotoraxu u tejto rizikovej
skupiny pacientov, ako napr. kardiopulmonálnym bypassom.5

Pacientku nebolo možné odpojiť od umelej pľúcnej ventilácie
a navyše stav bol komplikovaný recidivujúcimi závažnými in-
fekciami dolných dýchacích ciest pri anatomicky zmenených
pomeroch. Odpojenie od mechanickej ventilácie je základným
predpokladom úspešnej starostlivosti o kriticky chorých paci-
entov, ktorým bolo nutné zaistiť dýchacie cesty z rôznych príčin.
Ukončenie umelej pľúcnej ventilácie predstavuje celý proces,
zahŕňajúci zmenu z riadenej na podpornú ventiláciu. Celý pro-
ces si nepochybne vyžaduje spoluprácu pacienta.6 Tobin7 na-
vrhol sériu etáp v procese starostlivosti pacienta na umelej 
pľúcnej ventilácii. Zahŕňa proces od intubácie a iniciácie me-
chanickej ventilácie cez iniciáciu snahy o odstavenie až po 

Obr. 1: Druhý mesiac hospitalizácie Obr. 2.: Druhý mesiac hospitalizácie, bronchoskopia
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konečné odpojenie od mechanickej ventilácie a úspešnú extu-
báciu. Definoval šesť nasledovných stupňov: 1) liečba akútneho
respiračného zlyhania, 2) úvaha o ukončení mechanickej ven-
tilácie, 3) hodnotenie pripravenosti na ukončenie mechanickej
ventilácie, 4) štádium spontánneho dýchania, 5) extubácia a ri-
ziko 6) reintubácia. Sťažené odpájanie od mechanickej ventilá-
cie je typické pre pacientov s chronickou respiračnou insufici-
enciou. Možnou príčinou ich problematického odpájania od
mechanickej ventilácie môže byť stupeň závažnosti ich chro-
nickej choroby (slabosť dýchacích svalov, hyperkapnia, hypoxia,
podvýživa) a stupeň poškodenia ich respiračných funkcií.8

Aj keď väčšina personálu iniciálne nepredpokladala prežitie
pacientky, a navyše, že by niekedy dýchala spontánne bez ven-
tilačnej podpory, sa ju podarilo pomocou komplexnej starost-
livosti a obetavosti celého tímu odpojiť od umelej pľúcnej ven-
tilácie. Navyše sa podarilo pacientku úspešne zrehabilitovať
a vrátiť do takmer plnohodnotného života.

Záver
Predkladanou kazuistikou chceme poukázať, že netreba hneď
na začiatku starostlivosti robiť definitívne závery u kriticky cho-

rých pacientov. Najmä u tých, ktorí majú závažnú chronickú
komorbiditu alebo limitáciu. Občas sa námaha zdravotníckeho
personálu vyplatí, aj keď stav iniciálne vyzerá beznádejne. Treba
sa vždy pokúsiť o všetky liečebné možnosti, pokiaľ nedochádza
k terminálnemu zlyhaniu životne dôležitých orgánov.

Literatúra
1. Shapiro, M., Swanson, S. J., Wright, C. D. et al. Predictors of major morbidity

and mortality after pneumonectomy utilizing the society for thoracic sur-
geons general thoracis surgery database. Ann Thorac Surg 90, 3: 927–934,
2010.

2. Conlan, A. A., Lukanich, J. M., Shutz, J., Hurwitz, S. S. Elective pneumo-
nectomy for benign lung disease: modern-day mortality and morbidity. J
Thorac Cardiovasc Surg 110, 4: 1118–1124, 1995.

3. Patel, R. L., Townsend, E. R., Fountain, S. W. Elective pneumonectomy:
factors associated with morbidity and operative mortality. Ann Thorac Surg
54, 1: 84–88, 1992.

4. Kolek, V., Kašák, V., Vašáková, M. Pneumologie. 2. rozšířené vydání. Praha:
Maxdorf, 2014.

5. Birdas, T. J, Beckart, D. H., Keenan, R. J. Contralateral spontaneous pneu-
mothorax after pneumonectomy: thoracoscopic management with cardio -
pulmonary bypass. Interact Cardiovasc Thorac Surg 4, 1: 27–29, 2005.

6. Boles, J. M., Bion, J., Connors, A. et al. Weaning from mechanical ventila-
tion. Eur Respir J 29, 5: 1033–1056, 2007.

7. Tobin, M. J. Role and interpretation of weaning predictors. Presented at the
5th International Consensus Conference in Intensive Care Medicine: Wea -
ning from Mechanical Ventilation. Hosted by ERS, ATS, ESICM, SCCM
and SRFL; Budapest, 2005. (online: http://www.ers-education.org/home/
browse-all-content.aspx?idParent=36395)

8. Tahvanainen, J., Salmenperä, M., Nikki, P. Extubation criteria after weaning
from intermittent mandatory ventilation and continuous positive airway
pressure. Crit Care Med 11, 9: 702–707, 1983.

MUDr. Peter Michalka, PhD.
Oddelenie intenzívnej medicíny a anestézie; 
Pneumologická ambulancia
Nemocnica sv. Michala
Satinského 1
811 08 Bratislava

Obr. 3: Tretí mesiac 
hospitalizácie

Obr. 4: Piaty mesiac 
hospitalizácie

Obr. 5: Šiesty mesiac hospitalizácie Obr. 6: Siedmy mesiac hospitalizácie

Zd
ro

j o
br

áz
ků

: a
rc

hi
v 

au
to

ra
Zd

ro
j o

br
áz

ku
: a

rc
hi

v 
au

to
ra

Zd
ro

j o
br

áz
ku

: a
rc

hi
v 

au
to

ra



          294/2017
KAZUISTIKY
V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL

XXVI. Moravskoslezské dny 
pneumologie

Zpráva

Programový výbor konference v čele s prof. MUDr. Vítězslavem Kolkem, DrSc., prezidentem kongresu, připravil bohatý odborný
program. Perfektní organizace a kvalitní přednášky jsou tak již tradičně velkým lákadlem účastníků této konference, v jejímž pořádání
se střídají pořadatelé v Olomouci, Brně a Ostravě, ale jejíž dosah je jednoznačně celorepublikový.

Letos programu v hlavním přednáškovém sále dominovala problematika CHOPN a pneumoonkologie. Nechyběly však ani přednášky
věnované sarkoidóze, transplantaci plic a hrudní chirurgii. V řadě příspěvků, a to nejen v tradičních sekcích Varia, bylo prezentováno
opravdu velké množství kazuistik. Nejzajímavější z nich se pokusíme získat pro publikaci v našem časopise. Pneumologické sestry měly
připravenu samostatnou sekci.

Slavnostní zahájení zahrnovalo, jak je obvyklé, i vystoupení čestných hostů, ocenění zasloužilých lékařů oboru a křty nových knih.
Mě osobně nejvíce zaujalo poselství Mons. Jana Graubnera: „Vím, že se musíte soustřeďovat na plíce, je to váš obor. Mějte ale prosím
na paměti, že plíce jsou jen jednou částí člověka. Děkuji za Vaši službu lidem.”

Farmakoterapie CHOPN – 
frekventované téma
Farmakoterapii CHOPN bylo v rámci XXVI. Moravskoslez-
ských dnů pneumologie věnováno hned několik firemních sym-
pozií a řada samostatných přednášek1–5. Není divu, po řadě let,
kdy možnosti farmakoterapie byly chudé, má dnes pneumolog
v ruce širokou škálu přípravků, a i doporučené postupy pro
dia gnostiku a léčbu CHOPN doznaly značných změn.

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je hetero-
genní syndrom reprezentující komplexní a multikomponentní
onemocnění s dominantními projevy v plicích, kde je repre-
zentována ne plně reverzibilní bronchiální obstrukcí. U kořenů
této bronchiální obstrukce stojí chronický neinfekční zánět dý-
chacích cest a plicního parenchymu vznikající jako důsledek
dlouhodobé expozice inhalovaným škodlivým částicím a ply-
nům, v našich podmínkách často reprezentovaných dlouhole-
tým kuřáctvím.7,9

Terapie zahrnuje eliminaci rizik (především ukončení kou-
ření), paušální léčbu společnou všem fenotypům CHOPN, pro

pacienty s vyhraněným fenotypem astmatu fenotypicky cílenou
léčbu a ve čtvrtém kroku pak péči o terminální CHOPN a léčbu
respirační nedostatečnosti (kyslíková léčba, neinvazivní venti-
lační podpora, transplantace plic...).

Pro paušální léčbu stabilní CHOPN jsou k dispozici pro mo-
noterapii inhalační anticholinergika s dlouhodobým účinkem,
tedy LAMA (aclinidium) nebo U-LAMA (tiotropium, umec-
lidinium, glykopyrronium), dále pak dlouhodobě působící
beta2-mimetika, tedy LABA (formoterol, salmeterol) a U-LABA
(indakaterol, olodaterol).

Nově jsou pro paušální terapii CHOPN k dispozici také fixní
kombinace léků pro duální bronchodilataci. Fixní kombinace
LABA + LAMA (aclinidium/formoterol), resp. U-LABA 
+ U-LAMA (indakaterol/glykopyrronium, umeclidinium/vi-
lanterol, tiotropium/olodaterol)1 jsou indikovány u každého
pacienta s CHOPN se zjevnými symptomy.7

Duální bronchodilatace vykazuje vůči monoterapii bron-
chodilatancii zlepšení účinku na plicní funkce i zlepšení kvality
života. Zlepšení kvality života pacientů léčených duální bron-
chodilatací (tiotropium/olodaterol) vůči monoterapii tiotro-
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piem ukázala studie OTEMTO.17 Studie VIVACITO18 pak pro-
kázala u pacientů s CHOPN léčených duální bronchodilatací
(tiotropium/olodaterol) signifikantní zlepšení plicních funkcí
vyjádřené pomocí FEV1 AUC0-24h oproti pacientům léčeným
bronchodilatací v monoterapii. Význam včasného nasazení du-
ální bronchodilatace, tedy již od stadia GOLD 2, vyzdvihl ve
své přednášce MUDr. M. Sova. V případě přítomnosti symp-
tomů to guidelines umožňují, ošetřující lékař jen těžko predi-
kuje, zda jeho pacient bude rychlý či pomalý progresor z hle-
diska poklesu plicních funkcí a ztráta plicních funkcí je největší
u pacientů ve stadiu GOLD 2. Současně již stadium GOLD 2
je spojeno se snížením kvality života pacienta.2

Obdobně studie ACLIFORM-COPD20 provedená s kombi-
nací aclidinium/formoterol ukázala zlepšení bronchodilatač-
ního účinku a snížení dušnosti vůči jednotlivým složkám.

Studie FLAME10 jako první prokázala superioritu duální
bronchodilatace (v tomto případě indakaterol + glykopyrro-
nium) oproti kombinaci LABA s inhalačními kortikosteroidy
(IKS + LABA) v prevenci exacerbací CHOPN u pacientů s exa-
cerbací v předchozím roce. Duální bronchodilatace signifi-
kantně redukovala četnost exacerbací oproti kombinaci s IKS
(o 11 %), prodloužila dobu do první exacerbace (71 dnů oproti
51 dnům) a prokázala nižší riziko vzniku pneumonie. Obdobně
studie AFFIRM COPD21 studovala efektivitu a bezpečnost du-
ální bronchodilatace aclidinium/formoterol ve srovnání s fixní
kombinací salmeterol/flutikason. Duální bronchodilatace uká-
zala superioritu v peak FEV1 a non-inferioritu v TDI (transition
dyspnoea index). Health status a snížení počtu exacerbací bylo
v obou větvích studie obdobné. Ve skupině s IKS byla vyšší
frekvence vzniku pneumonií.

Místo fixních kombinací inhalačních kortikosteroidů s beta-
mimetiky je ve fenotypicky cílené léčbě (krok 3 doporučení).
Jejich uplatnění nalezneme u nemocných s fenotypem častých
akutních exacerbací a pochopitelně i u překryvu astmatu
a CHOPN (ACO). Studie prokazují jejich účinnost pro snížení
počtu exacerbací i snížení mortality pacientů.14–16 Oproti tera-
peutickým režimům doporučovaným v minulosti jsou dnes
užívány výrazně nižší dávky kortikoidů – jak ukázala například
studie Dransfielda et al.6, zvýšená dávka nepřináší lepší efekt,
ale vede ke zvýšení rizika pneumonií.

Aktuálně jsou v ČR pro léčbu CHOPN k dispozici kombi-
nace budesonid/formoterol (IKS/LABA), beklomethason/for-
moterol (IKS/LABA), salmeterol/flutikason propionát
(LABA/IKS) a flutikason furoát/vilanterol (IKS/U-LABA).1

Tam, kde jsou IKS v léčbě CHOPN nadužívány, stojí pneu-
molog před potřebou jejich deeskalace. I této otázce se ve své
přednášce věnoval primář Kašák.1 Mezi studie, které se věnovaly
tomuto problému, se řadí mj. studie INSTEAD, OPTIMO
a WISDOM. Ve studii INSTEAD11 u pacientů se středně těžkým
astmatem a bez exacerbací vysazení IKS nevedlo, resp. převod
z kombinace IKS/LABA na U-LABA nevedl, ke zhoršení kom-
penzace pacienta (transition dyspnoea index a Saint George's
Respiratory Questionnaire). Ve studii OPTIMO12 u pacientů
s FEV1 nad 50 % n.h. a méně než dvěma exacerbacemi za rok
nevedl převod pacientů s CHOPN z fixní kombinace s inhalač-
ními kortikosteroidy na U-LABA nebo U-LABA/U-LAMA či

LABA/LAMA ke zhoršení kompenzace pacienta (COPD As-
sessment Test, FEV1, počet exacerbací). Studie WISDOM13 tes-
tovala kontrolované postupné vysazení inhalačních kortikos-
teroidů u těžkého a velmi těžkého astmatu (FEV1 do 50 % n.h.
a jedna nebo více exacerbací za rok) u pacientů dále léčených
kombinací LABA (salmeterol) a LAMA (tiotropium). Výsledky
ukázaly, že u pacientů, u kterých byly kortikosteroidy vysazeny,
nedošlo ke zvýšení počtu exacerbací, ale bylo zaznamenáno
zhoršení zdravotního statusu (mMRC score nezměněno, ale
zhoršení SGRQ score) a funkce plic (malé, ale signifikantní
zhoršení FEV1 v neprospěch vysazení).

Srdce a plíce jsou propojené orgány a hlavní rizikové faktory
CHOPN a kardiovaskulárních onemocnění se navzájem po-
tencují. Tato onemocnění mají řadu styčných ploch, a to jak na
straně vnějších faktorů (jakými jsou například kouření nebo
nedostatek fyzické aktivity), tak z pohledu uplatňujících se zá-
nětlivých faktorů (vliv zánětlivých faktorů při ukládání atero-
sklerotického plátu). Blíže se této problematice věnovalo sym-
pozium společnosti GlaxoSmithKline, jemuž předsedala
MUDr. Hana Horáková.3

Stále se diskutuje, zda léčba LABA je spojena s rizikem kar-
diovaskulárních nežádoucích účinků. Dlouhodobá bezpečnost
není známa a je třeba ji zvážit např. u pacientů se srdečním se-
lháním. Beta-mimetika jsou však lékem volby u CHOPN od
stadia II bez ohledu na kardiovaskulární komorbiditu – zaznělo
na tomto sympoziu. Přednášející doporučili jako možné krité-
rium výběru beta-mimetika selektivitu k beta2-receptorům.

Kardiovaskulární bezpečnosti inhalační léčby CHOPN byla
věnována také studie SUMMIT19 (Study to Understand Mor-
tality and Morbidity in COPD), která zkoumala vliv flutikason
furoátu/vilanterolu na mortalitu pacientů se středně těžkou
CHOPN (FEV1 50–70 % n.h., FEV1/FVC ≤0,7 a více než 10 ba-
líčkoroků kouření) a kardiovaskulárním (KV) onemocněním
nebo ve zvýšeném riziku kardiovaskulárního onemocnění. Za
primární endpoint výzkumníci zvolili celkovou mortalitu, za
sekundární endpoint pak čas do první KV události – MACE
(KV úmrtí, infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, TIA,
nestabilní angina pectoris). Studie ukázala, že riziko kardiovas -
kulárních příhod nebylo signifikantně rozdílné ve srovnání
s placebem a v žádném rameni studie nebylo zaznamenáno
zvýšené riziko pneumonie. Potvrdila tak příznivý bezpečností
profil vilanterolu u takto rizikových pacientů.

CHOPN na podkladě deficitu 
alfa1-antitrypsinu
Patogeneze CHOPN je dána souhrou vnějších a vnitřních fak-
torů. Jestliže faktory prostředí včetně kouření a životního stylu
se snažíme dlouhodobě ovlivňovat pro prevenci nemoci pří-
padně zpomalení její progrese, význam genetických vlivů pro
vznik CHOPN měl donedávna význam spíše teoretický. S před-
stavením nové biologické léčby roste na praktickém významu
i poznání genetického podkladu vzniku CHOPN.

Alfa1-antitrypsin (AAT) je protein, proteázový inhibitor,
který inaktivuje řadu enzymů. Mezi ně patří i elastáza neutrofilů
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v plicní tkáni. Kódován je genem PI ze skupiny SERPIN. Dnes
je známo na 150 alel tohoto genu. Některé z kombinací alel
mohou vést k deficitu AAT. Mezi takové patří například hete-
rozygotní PI.MZ nebo homozygotní Null.

Klinickou manifestací deficience AAT je emfyzém plic, v pří-
padě jater pak jaterní cirhóza. Emfyzém plic je v tomto případě
výsledkem nerovnováhy mezi elastázou neutrofilů v plicích,
která ničí elastin, a inhibitorem elastázy (AAT), která má
ochranný vliv na proteolytickou degradaci elastinu. Deficit AAT
je tak spojován s poklesem plicních funkcí v čase (rychlejší než
u pacientů s obvyklou CHOPN). Typická je také bazální pre-
dilekce emfyzému.

Deficit AAT je považován za vzácné onemocnění, odhaduje
se, že na světě jsou více než 3 miliony lidí s kombinací alel aso-
ciovanou s těžkým deficitem AAT. Pro Českou republiku nejsou
k dispozici validní data o epidemiologii. Normální fenotyp
PI.MM se vyskytuje u 94–96 % kavkazské populace, přičemž
heterozygotů PI.MZ (mutace asociované s deficitem AAT) je
přibližně 2–3 %.22

Laboratorní testy k vyšetření sérové hladiny AAT jsou běžně
dostupné a může je indikovat každý lékař. Za normální hladinu
je pokládána hodnota 1–2 g/l. Za klinicky významné snížení se
považuje hodnota AAT pod 0,5 g/l, kdy by pacient již měl být
odeslán do centra pro AATD ke zvážení suplementační terapie.
Pokud je hladina AAT nižší než 1 g/l, je doporučováno gene-
tické vyšetření.

K vyšetření hladiny AAT se doporučuje indikovat nemocné
s CHOPN s převahou emfyzému. Zapomenout by se s tímto
vyšetřením nemělo ani na příbuzné nemocných s AAT defici-
tem a u pacientů s emfyzémem s predilekcí v oblasti dolních
laloků plic.

Terapie pacientů s CHOPN, kteří mají deficienci AAT, by
měla zahrnout jak standardní terapii CHOPN, tak také substi-
tuci AAT. Substituční léčba vede ke zvýšení jeho plazmatické
hladiny a zvýšení koncentrace AAT v plicní tkáni. Substituční
léčba je reprezentována humánním inhibitorem alfa-1 proteáz
(Respreeza), který je v ČR v této podobě dostupný od roku 2016
a hrazen zdravotní pojišťovnou.

Pravidla pro augmentační léčbu v ČR zahrnují pacienty
s CHOPN na podkladě prokázaného deficitu AAT s hladinou
pod 0,5 g/l, FEV1 v rozmezí 35–60 % n.h. a objektivně proká-
zané nekuřáctví.

Podává se v pomalé i.v. infuzi v pravidelných intervalech, za
protektivní hladinu je považováno 0,5 g/l, obvykle to znamená
podávat AAT v dávce 60 mg/kg hmotnosti pacienta jednou
týdně (ev. 120 mg/kg hmotnosti jednou za 14 dní).

Léčba probíhá v centrech, v ČR jde o Pneumologickou kli-
niku 1. LF UK v Thomayerově nemocnici. Aktuálně je substi-
tučně léčeno 22 pacientů, nicméně počet pacientů, kteří by
z léčby mohli profitovat, je nepochybně vyšší. K dispozici je
i Standard léčby vydaný Sekcí pro bronchiální obstrukci ČPFS.23

Na deficit AAT bychom tak měli pomýšlet také u nemocných
s bronchiektáziemi (po vyloučení cystické fibrózy, primární ci-
liární dyskineze, dysgamaglobulinemie apod.), při jinak neob-
jasněných jaterních onemocněních, při nekrotizující panikuli-
tidě a u nemocných se spontánním pneumotoraxem.

Hodnocením účinnosti léčby AAT se zabývaly studie
RAPID24 a RAPID Extension. Ve studii RAPID bylo 180 paci-
entů s těžkým deficitem AAT, nekuřáků, ve věku 18–65 let ran-
domizováno do větve s podáváním inhibitoru alfa-1 proteázy
v dávce 60 mg/kg tělesné hmotnosti a do větve placebové. Na ni
navázala RAPID Extension, která byla již pokračující otevřenou
studií, ve které byli suplementováni všichni pacienti. Podle pře-
dem stanoveného protokolu byl primárním cílem úbytek plicní
tkáně za 24 měsíců (měřený CT) jako sledování rozvoje emfy-
zému. Jako kombinovaný parametr účinnosti byla hodnocena
roční míra úbytku denzity plicní tkáně a současně pokles celkové
vitální kapacity plic (TLC) a funkční reziduální kapacity (FRC).
Roční míra úbytku denzity plicní tkáně a poklesu TLC a FRC
(kombinovaný parametr) nevykazovala u léčené skupiny v po-
rovnání se skupinou dostávající placebo statisticky významný
rozdíl. Avšak výsledky prokázaly u aktivně léčených pacientů
statisticky významnou redukci progrese úbytku plicní denzity
(o 34 procent v porovnání s placebem) při vyšetření CT při
plném nádechu. Tyto výsledky jsou interpretovány jako důkaz,
že medikace zpomaluje progresi emfyzému.

S výsledky klinických studií i pokrokem v terapii CHOPN
u pacientů s deficitem AAT seznámila posluchače MUDr. Eva
Voláková z FN Olomouc.5

Nemalobuněčný karcinom plic v ČR
v roce 2017 – řada nových možností
farmakoterapie

Klasická cytostatická léčba rakoviny plic je založena na narušení
cyklu buněčného dělení. Vzhledem k neschopnosti zacílit kla-
sickou chemoterapeutickou léčbu výlučně na buňky nádoru
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postihuje i řadu další buněk a má významné vedlejší účinky
a komplikace léčby. Účinek léčby je časově limitován, proto je
pochopitelné úsilí výzkumníků nalézt nové molekuly a postupy,
které by zvýšily možnosti terapie solidních nádorů, resp. ne-
malobuněčného karcinomu plic. Zdá se, že v posledních něko-
lika letech se blýská na lepší časy – registrováno je množství
nových preparátů a s jejich užitím je reálné očekávat prodlou-
žení délky přežití pacientů s NSCLC.

Nová cytostatika reprezentuje pemetrexed. Je indikován pro
první linii léčby adenokarcinomu a nemalobuněčného karci-
nomu plic (NSCLC) od roku 2010 (v kombinaci s cisplatinou),
od roku 2009 pro monoterapii v 2. linii léčby a od roku 2013
pak v udržovací pokračovací léčbě. V současné době jsou již
k dispozici i generické varianty pemetrexedu.

Vývoj cílené biologické léčby přinesl řadu nových terapeu-
tických možností. Protilátka proti VEGF, tedy inhibitor angio-
geneze (novotvorba cév slouží k výživě nádoru a jeho dalšímu
šíření), je známa jako bevacizumab (Avastin, Roche). V ČR je
indikován společně s chemoterapií na bázi platiny v 1. linii léčby
nemocných s neskvamózním karcinomem, u kterých není
nádor lokalizován centrálně. V období 2009 – březen 2017 bylo
v ČR léčeno 370 nemocných s mediánem přežití 16,3 měsíce.25

Další léčebné možnosti přinesla biologická léčba pomocí in-
hibitorů tyrozinkinázy (TKI) receptoru epidermálního růsto-
vého faktoru (EGFR). Mezi inhibitory EGFR patří erlotinib
(Tarceva, Roche) a gefitinib (Iressa, AstraZeneca). Afatinib
(Gio trif, Boehringer Ingelheim) je současně inhibitorem EGFR
a dalších ErbB receptorů.28

Erlotinib je hrazen již od roku 2005 a byl indikován po se-
lhání první anebo druhé chemoterapie. Od roku 2013 byla
indikace rozšířena na 1. linii léčby pacientů s aktivačními mu-
tacemi genu EGFR. K březnu 2017 bylo léčeno 1 104 nemoc-
ných, u kterých byly vyšetřeny mutace EGFR. U 213 pacientů
s prokázanou EGFR mutací bylo celkové přežití 20,9 měsíce,
u 891 osob bez přítomnosti aktivačních mutací pak 7,1
měsíce.25

Gefitinib je indikován pro 1. linii léčby NSCLC u pacientů
s průkazem EGFR mutací od února 2011. U 246 nemocných
léčených do března 2013 bylo dosaženo mediánu přežití 19,6
měsíce.25

Mechanismus účinku afatinibu zahrnuje navíc (narozdíl od
erlotinibu a gefitinibu) ireverzibilní blokádu receptorů skupiny
ErbB. Od roku 2013 do března 2017 bylo léčeno v ČR 107 pa-
cientů.

Tyrozinkinázovým inhibitorem, který cíleně působí i na mu-
taci T790M (která je nejčastější příčinou získané rezistence
k léčbě tyrozinkinázovými receptory 1. a 2. generace), je osi-
mertinib (TAGRISSO, AstraZeneca). V příspěvku Kulískové et
al. jsme mohli sledovat kazuistická sdělení prvních českých
zkušeností s tímto přípravkem, která naznačují velmi slibnou
účinnost.32

Další skupinou preparátů biologické léčby jsou inhibitory
anaplastické lymfomkinázy (ALK). Pacienti s mutací genu ALK
tvoří jen asi 5–7 % všech pacientů s NSCLC. Jde spíše o mladší
pacienty a nekuřáky. Výrazně častěji tento typ karcinomu me-
tastazuje do CNS.

Crizotinib (XALKORI, Pfizer) je selektivní inhibitor ALK
a jejích onkogenních variant, který prokázal klinickou aktivitu
u pacientů s NSCLC EML4-ALK pozitivních. Léčba crizotini-
bem byla zdravotními pojišťovnami donedávna hrazena ve
druhé a vyšších liniích léčby u nemocných, v jejichž nádorech
byla metodou FISH prokázána translokace genu ALK. Zrušení
úhrady bylo zdůvodněno nízkou efektivitou léčby vzhledem
k ceně. Výsledky analýzy dat z registru TULUNG dokládají
střední dobu života nemocných od zahájení 1. linie léčby 27,9
měsíce.31

Dalším inhibitorem ALK je ceritinib (Zykadia, Novartis),
dosud byl v ČR dostupný v rámci časného přístupu pro ne-
mocné, u kterých došlo k progresi při léčbě crizotinibem.

Alectinib (Alecensa, Roche) je také určen pro pacienty
s NSCLC s přítomnou mutací ALK, u nichž došlo k progresi
onemocnění po předchozí léčbě crizotinibem. Registrační stu-
die ukázaly, že alectinib vedl ke zmenšení nádoru až u 52,2 %
jedinců s pokročilým ALK+ NSCLC, u nichž onemocnění
během léčby crizotinibem progredovalo. Analýza také ukázala,
že alectinib významně působí na zmenšení nádoru v CNS. To
je významné i proto, že metastazování do CNS je typické pro
progresi onemocnění u pacientů s ALK+ NSCLC.

Studie ALEX hodnotila efekt léčby alectinibem v první linii
léčby u dosud neléčených pacientů s ALK1 NSCLC a srovnávala
je s efektivitou léčby crizotinibem. Míra přežití bez progrese
byla u alectinibu signifikantně vyšší (12měsíční přežití bez pro-
grese u 68,4 % vs. 48,7 %). K progresi do CNS došlo u 12 % pa-
cientů léčených alectinibem a 45 % pacientů léčených crizoti-
nibem. Současně vykázal alectinib nižší míru nežádoucích
účinků.30 Přípravek nejspíše v nejbližší době bude dostupný
i v Č R.29

Řada dalších inhibitorů ALK (např. lortatinib, brigatinib) je
v současnosti klinicky testována a jejich budoucí užití v praxi
můžeme očekávat v dohledné budoucnosti.29

Nintedanib je malomolekulární inhibitor tyrozinkináz
včetně receptorů destičkového růstového faktoru (PDGFR)
α a β, receptoru fibroblastového růstového faktoru (FGFR) 
1–3 a VEGFR 1–3. Nintedanib se kompetitivně váže na
adenozin trifosfátovou (ATP) vazebnou kapsu těchto receptorů
a blokuje intracelulární signalizaci. Nintedanib navíc inhibuje
kinázy Flt-3 (tyrozinkináza podobná fms), Lck (tyrozinkináza
specifická pro lymfocyty), Lyn (tyrozinkináza lyn) a Src (pro-
toonkogen tyrozinkináza src).39

V rámci specifického léčebného programu byl spolu s doce-
taxelem používán v 2. linii léčby adenokarcinomu.25 Dnes našel,
v podobě léku OFEV (Boehringer Ingelheim), uplatnění v léčbě
dospělých s idiopatickou plicní fibrózou.39

Neitumumab je humánní protilátka s vysokou vazebnou afi-
nitou k receptoru typu 1 pro epidermální růstový faktor
(EGFR1). V kombinaci s chemoterapií je indikován k léčbě
dlaždicobuněčného NSCLC. V ČR zatím není dostupný.

Ramucirumab je monoklonální protilátka, která blokuje
VEGFR2. Indikován je u nemocných s NSCLC v 2. linii léčby
spolu s docetaxelem, ale v ČR zatím není hrazen.

Nádorové mikroprostředí zahrnuje vzájemně interagující
elementy nádorové, stromální a imunitní. Nabízí různé mož-
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nosti cílení imunoterapie (která nepůsobí přímo na nádorové
buňky, ale snaží se zvýšit či napravit imunitní odpověď orga-
nismu), ať již jde o imunitní aktivaci (anti-CTLA4 – ipilimu-
mab, anti PD-1/PD-L1 – nivolimumab, pembrolizumab, ate-
zolizumab, durvalumab...), ovlivnění imunitní infiltrace,
vaskularizace (bevacizumab) a další.28 Zařazení nádoru k ná-
dorovému fenotypu může napovědět úspěšnost terapie těmito
přípravky. Na léčbu anti-PD-L1/PD-1 nejčastěji reagují pacienti
se zánětlivým fenotypem, tedy ti, u nichž jsou přítomny zánět-
livé buňky v parenchymu nádoru a je vyjádřena exprese 
PD-L1 na zánětlivých i nádorových buňkách, což svědčí pro
potlačenou protinádorovou imunitu.

Jedním z mechanismů úniku nádorových buněk před dozo-
rem imunitního systému je totiž aktivace patologické signali-
zace cestou interakce PD-1/PD-L1. Exprese PD-L1 zabraňuje
primingu a aktivaci T lymfocytů v lymfatické uzlině a vede k in-
hibici protinádorové aktivity T lymfocytů v mikroprostředí ná-
doru (prostřednictvím PD-1).28

Proti této cestě je zaměřena terapie některými preparáty imu-
noterapeutické léčby. V případě nemalobuněčného karcinomu
plic je imunoterapie účinná i u významně předléčených paci-
entů. Větší přínos byl pozorován u pacientů se skvamózním
NSCLC než s neskvamózním. Mezi prediktory účinku imuno-
terapie patří histologické charakteristiky nádoru, přítomnost
tumor-infiltrujících lymfocytů (TIL), exprese PD-L1, mutační
nálož, případně mikrobiom. Limitací užití u NSCLC je nedo-
statek spolehlivých prediktorů odpovědi a její nižší účinnost
u NSCLC s řídícími mutacemi (EGFR, ALK).26

Užívané monoklonální protilátky je možné rozlišit podle cí-
lení na anti-PD-1 a anti-PD-L1. Obě skupiny obnovují potla-
čenou aktivitu T lymfocytů. Anti-PD-L1 navíc posilují akti-
vaci T lymfocytů a jejich funkci a mají nižší riziko autoimunitní
reakce v normální (nenádorové) tkáni.

Atezolizumab (TECENTRIQ, Roche) je humanizovaná IgG1
monoklonální protilátka přímo a selektivně působící na PD-L1.
Doplňujícím účinkem je duální blokáda PD-1 a B7.1, která vede
k zesílení funkce T lymfocytů a zabíjení nádorových buněk
(cestou PD-1) a zvýšení aktivace T lymfocytů v lymfatických
uzlinách. Je selektivní a šetří tak dráhu PD-L2/PD-1 a tím za-
jišťuje minimalizaci autoimunitní reakce v normální tkáni.28

Indikován je u dospělých s lokálně pokročilým nebo metasta-
zujícím nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) po před-

chozí chemoterapii. Pacientům s mutacemi EGFR nebo ALK-
pozitivní mutací nádoru má být také podávána cílená léčba
před podáním tohoto přípravku. Testován byl v klinických stu-
diích POPLAR, OAK (dříve léčení) a IMpower (dříve neléčení).
Ve studii OAK fáze II prokázal atezolizumab přínos v celkovém
přežití oproti docetaxelu u pacientů s dříve neléčeným NSCLC
bez ohledu na histologii nebo expresi PD-L1, pacienti s vysokou
expresí PD-L1 však z této léčby profitovali výrazně více.36 Ve
studii POPLAR (metastatický nebo lokálně pokročilý NSCLC,
progrese choroby při předchozí terapii platinou, léčené, asymp-
tomatické CNS metastázy byly povoleny) aktualizované analýzy
studie ukázaly medián přežití u atezolizumabu 12,6 měsíců
proti 9,7 měsícům u docetaxelu. Zlepšení přežití korelovalo
s PD-L1 imunohistochemickou expresí na buňkách nádoru
a imunitních buňkách infiltrujících tumor.37

Nivolumab (OPDIVO, BMS) je monoklonální protilátka
IgG4 cílící na PD-1. Testován byl v řadě klinických studií
CheckMate. V ČR může být podán na základě zvláštního po-
volení pojišťovny u nemocných se skvamózním NSCLC, u kte-
rých došlo k progresi po léčbě 1. linie. V rámci specifického 
léčebného programu byl k dispozici i pro nemocné s adeno-
karcinomem. Do března 2017 bylo léčeno 120 pacientů
s NSCLC s mediánem celkového přežití 10,6 měsíce.

Pembrolizumab (KEYTRUDA, MSD) je také monoklonální
protilátka IgG4 cílící na PD-1. Registrován je k léčbě dosud ne-
léčeného metastatického NSCLC s vysokou expresí PD-L1
(50 % a vyšší) u pacientů, u kterých nebyly prokázány nádorové
mutace EGFR nebo ALK, a k léčbě metastatického PD-L1 
(TPS ≥ 1 %) NSCLC po předchozí chemoterapii na bázi platiny 
(v případě přítomnosti EGFR nebo ALK mutací za současné
léčby tyrozinkinázovým inhibitorem). Testován byl v řadě studií
KEYNOTE. KEYNOTE 01038, publikovaná v roce 2015, srov-
návala dvě různé dávky pembrolizumabu s docetaxelem u pa-
cientů s NSCLC progredujících po léčbě s prokázanou poziti-
vitou PD-L1. Medián OS byl signifikantně vyšší v rameni
s pembrolizumabem (2 mg/kg i 10 mg/kg) než v rameni s do-
cetaxelem, a to jak u pacientů s pozitivitou PD-L1 ≥ 50 % (14,9
a 17,3 měsíce vs. 8,2 měsíce), tak také s PD-L1 pozitivitou 
≥ 1 % (10,4 a 12,7 měsíce vs. 8,5 měsíce).33

V první linii léčby byl pembrolizumab testován ve studii 
KEYNOTE 024, která srovnávala účinnost a bezpečnost léčby
pembrolizumabem vůči standardní chemoterapii (platinové
dublety s pemetrexedem, paklitaxel, gemcitabin ve 4–6 cyklech)
u nemocných s pokročilým NSCLC s PD-L1 pozitivitou ≥ 50 %.
Pembrolizumab byl podáván ve fixní dávce 200 mg i.v. každé
3 týdny (maximálně dva roky). Primární cílem studie bylo
zhodnocení mediánu času do progrese (PFS), hlavní sekundár-
ním cílem pak medián celkového přežití (OS). Studie zahrnula
305 léčených pacientů. Medián PFS byl 10,3 měsíce u pembro-
lizumabu vůči 6 měsícům u chemoterapie, také OS bylo delší
ve skupině s pembrolizumabem. Vyšší byl i počet léčebných
odpovědí (45 % pembrolizumab vs. 28 % chemoterapie) a doba
trvání léčebné odpovědi (12,1 měsíců vs. 5,7 měsíců) ve pro-
spěch léčby pembrolizumabem. Současně byly u pembrolizu-
mabu zaznamenány významně méně často závažné nežádoucí
účinky (stupně 3–5).34,35



     KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL 4/2017

XXVI. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY 
PNEUMOLOGIE 

34

Zatím nebyly schváleny k užití durvalumab (AstraZeneca)
a avelumab (Merck) – monoklonální protilátky IgG1 cílené na
PD-L1, ale klinické studie s testováním těchto látek probíhají.
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První studie, která přináší srovnání duálních bronchodilatancií 
při zlepšení plicních funkcí u pacientů s CHOPN
z tiskové zprávy společnosti GSK

Společnosti GSK a Innoviva zveřejnily v tiskové zprávě zjištění studie srovnávající léčbu pomocí kombinace antagonistů mus-
karinových receptorů s dlouhodobým účinkem (LAMA) a agonistů beta-adrenergních receptorů s dlouhodobým účinkem
(LABA) podávané ve fixní dávce jednou denně. Studie hodnotila přípravky Anoro Ellipta (umeclidinium/vilanterol 
62,5 μg/25 μg; UMEC/VI) a Spiolto Respimat (tiotropium/olodaterol 5 μg/5 μg; TIO/OLO) určené k léčbě symptomatických
pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). Zjištění studie byla publikována v časopise Advances in Therapy1

a prezentována na výročním zasedání americké asociace plicních lékařů CHEST (American College of Chest Physicians)
probíhajícím v kanadském Torontu.

Studie byla koncipována jako osmitýdenní, multicentrická, randomizovaná, otevřená, zkřížená studie probíhající ve dvou
obdobích. Po dvoutýdenní run-in periodě byli pacienti splňující podmínky pro zařazení do studie randomizováni do skupin,
kterým byl podáván UMEC/VI (62,5/25 μg v jedné inhalační dávce jednou denně) prostřednictvím inhalátoru Ellipta
a následně TIO/OLO 5/5 μg (dvě inhalační dávky TIO/OLO 2,5/2,5 μg jednou denně) prostřednictvím inhalátoru Respimat
(vždy po dobu 8 týdnů s 3týdenním vymývacím intervalem mezi oběma fázemi), či v opačném sledu. Oba léčivé přípravky
byly podávány otevřeně, protože inhalátory bylo možné od sebe navzájem rozpoznat, ale spirometrické vyšetření bylo pro-
váděno zaslepeně.

Do studie bylo zařazeno 236 dospělých symptomatických pacientů se středně těžkou CHOPN (postbronchodilatační FEV1

≤70 % a ≥50 % predikované hodnoty), kterým nebyla před zařazením do studie podávána léčba inhalačními kortikosteroidy,
z 34 zdravotnických zařízení v Německu, Španělsku, Spojeném království a USA. Primárním cílem studie bylo prokázat non-
inferioritu UMEC/VI ve srovnání s TIO/OLO po osmi týdnech léčby hodnocenou na základě trough FEV1 s hranicí
non-inferiority -50 ml v rámci populace podle protokolu (per protocol population). V případě potvrzení non-inferiority, což
byl i případ zde prezentované studie, následovalo hodnocení superiority v rámci intent-to-treat (ITT) populace.

Tento cíl (prokázání non-inferiority) byl splněn a dále také kombinace UMEC/VI prokázala superioritu ve srovnání
s TIO/OLO, neboť po osmi týdnech byl mezi oběma přípravky zjištěn rozdíl ve zlepšení hodnoty trough FEV1 o 52 ml
(UMEC/VI 180 ml vs. TIO/OLO 128 ml; 95% interval spolehlivosti: 28, 77; P<0,001).

U obou přípravků byla zjištěna podobná snášenlivost i podobný bezpečnostní profil, přičemž celková míra výskytu nežá-
doucích příhod v průběhu léčby dosahovala 25 % ve skupině s UMEC/VI a 31 % ve skupině s TIO/OLO. Mezi nejčastěji
hlášené nežádoucí příhody patřily infekce horních cest dýchacích (UMEC/VI 8 %; TIO/OLO 9 %), kašel (UMEC/VI 1 %;
TIO/OLO 1 %) a průjem (UMEC/VI 1 %; TIO/OLO 1 %).

Eric Dube, senior viceprezident a ředitel globální respirační divize společnosti GSK uvedl: „Jednoznačným cílem při léčbě
pacientů s CHOPN je zlepšení plicních funkcí.2 Problém, jemuž až doposud odborníci ve zdravotnictví čelili, byla nedosta-
tečná diferenciace v rámci třídy LAMA/LABA. To byl také důvod, proč jsme se rozhodli pro provedení této studie, která
poskytuje první přímé srovnání dvou přípravků obsahujících kombinaci LAMA/LABA podávanou ve fixní dávce jednou
denně. Údaje vyplývající ze studie ukazují, že UMEC/VI (přípravek Anoro) umožňuje ve srovnání s komparátorem TIO/OLO
dosáhnout výraznějšího zlepšení plicních funkcí.“

Michael Aguiar, generální ředitel společnosti Innoviva, uvedl: „CHOPN je progresivní chronické onemocnění, které celo-
světově postihuje více než 300 milionů lidí. Věříme, že tato data jasně prokázala přínos přípravku Anoro Ellipta oproti
přípravku Spiolto Respimat pro symptomatické pacienty se středně těžkou CHOPN, pro něž je zlepšení plicních funkcí pri-
oritou. Výsledky této studie jsme opravdu potěšeni.“
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Zpráva z XXII. Kongresu České společnosti 
hyperbarické a letecké medicíny

Ve dnech 6.–7. června 2017 se ve Vojenské zotavovně Měřín
v Jablonné nad Vltavou uskutečnila výroční konference České
společnosti hyperbarické a letecké medicíny. V letošním roce
se organizace zhostil Ústav leteckého zdravotnictví Praha, ve
spolupráci s Českou společností hyperbarické a letecké me-
dicíny ČLS JEP, Lékařskou fakultou Ostravské univerzity v Os-
travě, Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Krá-
lové a Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.
Konferenci slavnostně zahájil ředitel Ústavu leteckého zdra-
votnictví Praha MUDr. Petr Chmátal, Ph.D., MBA spolu
s předsedou České společnosti hyperbarické a letecké medi-
cíny ČLS JEP MUDr. Michalem Hájkem, Ph.D. Součástí za-
hájení bylo pokřtění nové publikace Hyperbarická medicína
autorského kolektivu vedeného MUDr. Michalem Hájkem,
Ph.D., kterého se účastnili v sále přítomní spoluautoři knihy
a recenzenti.

Výše dva jmenovaní představitelé se poté ujali předsednictví
v 1. přednáškovém bloku. V první přednášce představila
MUDr. Veronika Hyšperská ze Spinální jednotky při Klinice
rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole
specifika pacienta s míšní lézí a zkušenosti s hyperbarickou
oxygenoterapií (HBO) při léčbě chronických nehojících se de-
fektů, zejména tam, kde konzervativní i operační léčba selhává
nebo v rámci přípravy před plastickou operací. U všech paci-
entů došlo již po několika expozicích k významnému zlepšení
vitality tkání, zmírnění sekrece a zmenšení defektů. Péče o spi-
nálního pacienta je velmi specifická a náročná. Hyperbarická
oxygenoterapie podle autorů významně urychluje hojení chro-
nických kožních defektů a mohla by se stát součástí léčby.

V následujícím sdělení prezentoval MUDr. Jiří Růžička,
Ph.D. ze Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje pi-
lotní projekt česko-bavorské spolupráce na poli poskytování
přednemocniční péče, založené na spolupráci Zdravotnické zá-
chranné služby Plzeňského kraje, Bavorského červeného kříže,
Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni a Technické uni-
verzity v Deggendorfu. Základem projektu je důkladná právní
a odborná analýza poskytování zdravotní péče na obou stra-
nách, stáže studentů a zaměstnanců, společná cvičení obou
týmů. Specificky sdělení akcentuje možnost spolupráce při po-
skytování HBO u pacientů postižených intoxikací oxidem uhel-
natým (CO). Součástí školení stážistů bude také absolvování
tréninkových dní ve středisku Svět záchranářů Karlovy Vary.
Vzhledem k obecné potřebě znalosti jazyka druhé strany, tak

i k plánované potřebě vybavit centrální operační střediska
v Plzni a na bavorské straně záchranáři školenými pro práci
v cizím jazyce, bude jak pro záchranáře, tak pro studenty, kteří
se zúčastní stáží, zajišťována jazyková průprava. V rámci pro-
jektu bude na FZS instalován simulátor sanitního vozu, který
bude do detailu identický s vybavením a kompozicí moderní
reálné sanitky. Využití simulátoru při výuce významně zkvalitní
a zefektivní přípravu záchranářů. Simulátor je určen pro vzdě-
lávání a trénink nejen studentů, ale též záchranářů obou zú-
častněných stran. Získaná cenná data budou následně Fakultou
zdravotnických studií i Technickou univerzitou v Deggendorfu
v rámci jejich výzkumu dále zpracována a analyzována za úče-
lem dalšího zefektivnění činností vlastních záchranných služeb
i vzdělávacího procesu potřebného pro tuto oblast. Výzkumná
část projektu byla oběma stranami od počátku v projektu vý-
znamně akcentována právě pro zásadní přínos v rámci dlou-
hodobé udržitelnosti a hlavně rozvoje a zkvalitňování činnosti
spolupracujících záchranných služeb. Projekt v současné době
řeší i možnosti vzájemné spolupráce při směřování pacientů
do hyperbarických center v rámci strategie co nejrychlejší do-
stupnosti HBO u intoxikace CO. Na bavorské straně lze do
systému zapojit komory v Mnichově, Lipsku a Regensburgu.
Vzhledem k časové dostupnosti není racionální transport pa-
cientů ve vozech rychlé záchranné pomoci a v úvahu připadají
vrtulníky letecké záchranné služby.

Následovala přednáška MUDr. Otto Hermana z oddělení
hyperbarické oxygenoterapie Fakultní nemocnice Trenčín a Fa-

Obr. 1: MUDr. Michal Hájek, Ph.D. zahajuje konferenci
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kulty zdravotnictví Trenčínské univerzity Alexandra Dubčeka
na téma hyperbarické oxygenoterapie a kmenových buněk re-
prezentovaných antigenem CD34 (cluster of differentiation).
Cílem přednášky bylo předložit informace o vztahu hyperba-
rické oxygenoterapie a mechanismu aktivace buněk kostní
dřeně, reprezentované buněčnou linií se znakem CD34, který
je v současnosti uznávaným markerem progenitorové aktivity
kostní dřeně. V první části byla poskytnuta informace o me-
chanismech účinku hyperbarické oxygenoterapie. V druhé části
byly definovány vlastnosti, rozdělení, využití a způsoby získá-
vání kmenových buněk. Třetí část byla věnovaná HBO a jejímu
vlivu na mobilizaci kmenových buněk z kostní dřeně do krev-
ního oběhu. Byl vysvětlen stimulační efekt HBO přímou akti-
vací endoteliální NO syntázy (eNOS) v jádru kostní dřeně. Po-
slední část obsahovala statistickou analýzu vstupních
a výstupních hodnot populace buněk CD34+ u sledované sku-
piny pacientů a jejich porovnání s údaji z dostupné odborné li-
teratury.

Další zajímavé sdělení se týkalo náhlého úmrtí během léčby
v hyperbarické komoře. MUDr. Štěpán Novotný z Centra hy-
perbarické medicíny v Kladně představil dvě kazuistiky zcela
neočekávaných exitů v průběhu léčby HBO během pobytu v hy-
perbarické komoře. Ihned zahájená resuscitace byla bez efektu.
Pitevní nález u prvního případu byl akutní trombotický uzávěr
kmene levé věnčité tepny srdce. U druhého případu pitevní
nález prokázal rupturu aneurysmatu aorty těsně nad chlopněmi
s následnou tamponádou srdce. Cílem sdělení bylo upozornit
na možnost náhlého úmrtí během léčby v hyperbarické komoře
a nastínit obtížnost léčby, respektive resuscitace, v podmínkách
HBO. V každém případě je důležitá příprava personálu v pro-
blematice kardiopulmonální resuscitace (KPR), technická vy-
bavenost i znalost tísňové linky.

V následující přednášce seznámil PhDr. Miloslav Klugar,
Ph.D. posluchače s protokolem systematického přehledu účin-
nosti HBO u pacientů s tzv. Sudeckovým syndromem neboli
komplexním regionálním bolestivým syndromem (KRBS),
v porovnání s farmakoterapií z hlediska míry bolesti, funkčních
omezení, osteoporózy, dystrofie kostí, svalů a vazů. Třístupňová
vyhledávací strategie zahrnuje 14 databází publikovaných i ne-
publikovaných studií. Metodologie Institutu Joanna Briggs se-
stává z hodnocení relevance, kritického hodnocení, extrakce
a metaanalýzy dat. V odborné literatuře existuje několik studií
různé úrovně vědeckého důkazu a kvality, které mají proti-
chůdné výsledky účinnosti HBO u pacientů s KRBS. Výsledky
tohoto systematického přehledu s rozsáhlou vyhledávací stra-
tegií bez jazykového omezení publikací by měla jako studie
s nejvyšší úrovní vědeckého důkazu vnést světlo do této pro-
blematiky a informovat praxi.

Následovalo sdělení MUDr. Ivany Zykové z oddělení ARO
Liberec na téma hyperbarické oxygenoterapie v léčbě sepse.
Použití HBO je u septického pacienta postup, který stále není
běžně akceptován odbornou veřejností. Septický pacient s růz-
nou mírou tkáňové hypoperfuze a oxidativního stresu může
profitovat z HBO vždy v kombinaci s klasickou terapií sepse.
U sepse je stěžejní časný záchyt, který zlepšuje mortalitu a mor-
biditu těchto pacientů. Základem je časná resuscitace oběhu

spolu s časným podáním vhodných antibiotik a eliminací fo-
kusu infekce. Anaerobní infekce jsou jasnou indikací HBO.
HBO nicméně přináší efekt i u ostatních infekcí především
měkkých tkání (nekrotizující infekce měkkých tkání), nesporný
efekt má i u osteomyelitid. Na oddělení ARO Liberec je provo-
zována jednomístná hyperbarická komora s kompletní moni-
torací včetně možnosti léčby pacientů s nutností orgánové pod-
pory a umělé plicní ventilace od ledna 2016. HBO je tam
v provozu pro akutní indikace 24 hodin denně, pro chronické
pacienty v pracovní dny od 7 do 16 hodin. Tato komora je jediná
v Libereckém kraji, hyperbarických komor spojených s jednot -
kou intenzivní péče je v ČR nedostatek. V této práci byly pre-
zentovány tři kazuistiky septických pacientů s infekcí měkkých
tkání, kteří kromě chirurgické terapie podstoupili i sérii HBO
(10–20 expozic). Součástí kazuistik byla fotodokumentace s vý-
vojem lokálního nálezu v čase. HBO může být přínosem u sep-
tických pacientů již v iniciální fázi onemocnění. Toto pracoviště
nabízí konzultaci indikace těchto pacientů k HBO s možností
jejich převzetí dle aktuální situace. HBO je tedy adjuvantní te-
rapeutickou metodou doplňující komplexní léčbu pacientů
s těžkou infekcí. Nesmí být důvodem k přerušení nebo pozd-
nímu zahájení standardní péče o septického pacienta, jenž se-
stává z podání antibiotik, oběhové resuscitace a eliminace in-
fekčního fokusu.

Obr. 2: Prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. během své prezen-
tace
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Následovaly tři prezentace kolegů z ÚLZ Praha: MUDr.
J. Tlapák představil sdělení na téma vlivu hyperbarické oxyge-
noterapie na hojení devastujících poranění u zdravých jedinců,
MUDr. Ivo Kašpárek se věnoval problematice hyperbarické me-
dicíny v gastroenterologii, a konečně MUDr. Lubomír Šindelář
problematice přínosu HBO v léčbě náhlých ztrát sluchu.

Následný blok přednášek na témata bezpečnosti, legislativy,
provozních a ekonomických aspektů provozu hyperbarických
komor moderovali MUDr. Petr Došel a MUDr. Štěpán Novotný.
Sekce byla zahájena sdělením Ing. Thomase Vendury, který se-
známil obecenstvo s problematikou legislativy při provozu hy-
perbarické medicíny. Ve své druhé prezentaci seznámil tento
autor auditorium s nebezpečím požárů v hyperbarických ko-
morách a navzájem porovnal americkou normu NFPA 99 s plat-
nou evropskou normou EN 16 081. Rizika při zásobování
komor stlačeným vzduchem a kyslíkem, manipulace s plyny,
přeprava, skladování, inspekce, zdroje a kvalita vzduchu byly
obsahem dalšího sdělení, které přednesl Ing. Jaroslava Ne-
svadba.

Následovala dvě sdělení MUDr. Michala Hájka, Ph.D. V prv-
ním sdělení seznámil posluchače se současným evropským do-
poručením pro léčbu hyperbarickým kyslíkem. V práci byl
předložen a analyzován aktuální přehled doporučení poslední
konsenzuální konference ECHM z roku 2016, která se usku-
tečnila ve francouzském Lille. Ve srovnání s rokem 2004 došlo
ve skupině indikací s doporučením typu 1 k rozšíření o náhlou
percepční idiopatickou sluchovou poruchu. Ve skupině indikací
s doporučením typu 2 došlo k rozšíření o vybrané stavy popá-
leninového poranění, uzávěr centrální sítnicové tepny a pneu-
matosis cystoides intestinalis (všechny tři byly v předchozím ob-
dobí ve skupině doporučení typu 3). Dále došlo k zařazení
avaskulární nekrózy hlavice femuru, dříve řazené mezi nedo-
poručované indikace, a nově o drtivé poranění končetin bez
fraktury. Ve skupině indikací s doporučením typu 3 došlo k roz-
šíření indikací o vybrané skupiny nemocných s poraněním
mozku, zejména akutního a chronického traumatického pora-
nění mozku, chronického stadia cévní (ischemické) mozkové
příhody, postanoxického (anoxicko-hypoxického, hypoxicko-
ischemického) poškození mozku a taktéž o srpkovitou anemii,

která byla dříve řazena mezi nedoporučované indikace. Nově
byla vytvořena skupina onemocnění, hodnocených jako dopo-
ručení typu 1, které nejsou vhodné pro léčbu HBO. Zde byly
zařazeny autismus, dětská mozková obrna, roztroušená skle-
róza, placentární insuficience, akutní stadium cévní (ische-
mické) mozkové příhody a sluchové šelesty (tinitus).

Tématem druhé přednášky bylo zhodnocení ekonomických
aspektů léčby hyperbarickým kyslíkem. Kritici léčby hyperba-
rickým kyslíkem (HBO) často argumentují finanční náročností
léčby a dodatečnými náklady. Nicméně roste počet studií ná-
kladové efektivity, které prokazují pravý opak. Většina jednot -
livých studií nákladové efektivity, farmakoekonomických sys-
tematických přehledů i analýz zdravotnických technologií se
shodují, že implementace HBO do léčebného procesu proka-
zatelně přináší finanční úsporu přes její nezanedbatelné fi-
nanční náklady. Mnoho provedených studií se shodlo v jed-
nom – dochází ke snížení nákladů v souvislosti se zkrácením
hospitalizačních dnů, množstvím krytí, snížení nákladů na
péči o pacienty s amputací v rámci zdravotního i sociálního
systému. Cílem práce bylo porovnat náklady na provedení
HBO v ČR a v některých vybraných zemích, a dále představit
studie nákladové efektivity, farmakoekonomické systematické
přehledy a analýzy zdravotnických technologií u některých vy-
braných patologických stavů. Přestože existuje dostatečná evi-
dence jak nákladové efektivity, tak klinické efektivity u celého
spektra indikací, existuje mnoho míst po celé ČR, kde pacienti
vzhledem k absenci hyperbarických zařízení nemají přístup
k této léčbě. Se systémem úhrad za zdravotní péči v hyperba-
rické medicíně seznámil obecenstvo na závěr tohoto bloku
MUDr. V. Macháček.

Obsahem následujícího bloku byla problematika letecké me-
dicíny a předsedajícími byli MUDr. Ladislav V. Nováček
a PhDr. Oliver Dzvoník, CSc., oba z ÚLZ Praha. V první před-
nášce hodnotila MUDr. V. Poláčková možnosti korekce refrakč-
ních vad u pilotů a řídících letového provozu (ŘLP). Zrak zpro-
středkovává asi 80 % všech přijatých informací o okolním
prostředí. Kvalita této informace do značné míry závisí na zra-
kové ostrosti jedince. Maximální zraková ostrost je limitována
refrakční vadou (krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus).
V současné době existuje několik možných způsobů korekce re-
frakčních vad – brýlová korekce, kontaktní čočky a refrakční
operace. V přednášce byly zhodnoceny v přehledné formě spe-
cifické požadavky na různé způsoby korekce těchto vad u pilotů
a řídících letového provozu s návazností na posudkovou pro-
blematiku. Z toho vyplývá, že před každým refrakčním zákro-
kem u létajícího personálu nebo ŘLP je vhodné podstoupit vy-
šetření a konzultaci na očním oddělení Ústavu leteckého
zdravotnictví, jehož kvalitní přístrojové i personální vybavení
umožňuje nejen pečlivě zhodnotit nález a doporučit nejvhod-
nější řešení s ohledem na stávající předpisy, ale nově také po-
skytnout špičkovou chirurgickou léčbu na nově vybudovaných
operačních sálech. Na tuto problematiku navázal MUDr. Ladi-
slav V. Nováček, který představil sdělení s názvem Současný po-
hled na chirurgické řešení refrakčních vad u pilotů.

Následovalo sdělení PhDr. Olivera Dzvoníka o možnostech
využití hlasové analýzy jako psychofyziologické metody hod-

Obr. 3: Z přednáškového sálu
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nocení operátorů v letectví. Lidský hlas, kromě sémantického
obsahu, v sobě nese informaci o tom, kdo mluví, zejména o jeho
psychickém a fyzickém stavu. Emoční stres, či únava, mohou
být významným elementem změn v těchto podmínkách.
Systémy hlasové analýzy si nárokují měřit tento tremor, který
je transformován do lidské řeči. Stres a jeho manifestace v akus-
tických signálech byly předmětem zájmu mnoha výzkumů. Řeč
je intuitivně interpretovaná lidmi jako jistá charakteristika
osobnostního vyjádření. Její objektivní analýza je ale poměrně
komplikovaná. Výzkum individuálních rozdílů v projevu při-
rozené řeči je slibnou, ale nedostatečně prozkoumanou oblastí
psychologie individuálních rozdílů. V poslední době byly iden-
tifikovány významné vztahy mezi množstvím akustických ře-
čových parametrů a postoji či emocemi mluvících lidí. Predikce
emočně specifických profilů založená na předpokladu fyziolo-
gických komponentů emoční odpovědi se setkala s určitými
úspěchy v oblasti empirických výzkumů. Analýza lidského
hlasu se zdá být slibnou psychofyziologickou metodou i v mě-
ření aktuálních kognitivních a emočních zátěží či stresu
v mnoha operátorských profesích v letectví (např. pilot či řídící
letového provozu). Výsledky dosavadních studii ukazují, že řeč
je prediktorem nejen aktuálních psychických stavů, ale určité
řečové aktivity jsou ve vztahu k osobnostním rysům a proje-
vům. Zátěžové faktory a situace, ve kterých jsou stresující pod-
mínky často průvodním faktorem, stojí za to, aby byly zkou-
mány z aspektů jejich vlivů jak na výkonnost a pracovní
způsobilost letců, tak na jejich dlouhodobé vlivy a dopady na
oblast mentálního zdraví. Řečová analýza zůstává možnou me-
todou monitorování zátěže a únavy u leteckých operátorů.
Funkčnost v rámci specifických testových scénářů byla proká-
zána v literatuře. Zůstává ještě ohromný rozsah otevřených pro-
blémů a dalšího možného využití této neinvazivní metody
v prostředí s vysokými nároky na spolehlivost lidského činitele.
Následně zazněl příspěvek MUDr. Borise Oniščenka, obsahující

problematiku vlivu mírné hypoxie na psychomotorickou vý-
konnost pilota a v poslední přednášce tohoto bloku prezentoval
MUDr. Petr Halata posuzování kardiovaskulárních problémů
v letecké medicíně.

Poslední blok konference se zabýval tématy potápěčské me-
dicíny a předsedajícími byli prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
a PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D. Tento blok zahájil MUDr. Ar-
nošt Růžička svým sdělením na téma zdravotnické problema-
tiky technického potápění. Posluchače následně seznámil
prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. se zdravotnickou problemati-
kou freedivingu. Freediving patří mezi populární sportovně-
rekreační aktivity, což s sebou přináší nárůst počtu osob, které
se této aktivitě věnují. Jde o velmi krásnou aktivitu, která vyža-
duje dobrý zdravotní stav a pečlivou přípravu a dodržování
bezpečnostních pravidel. Při splnění těchto podmínek je tato
aktivita bezpečná a přináší mnoho pozitivního svým zájemcům.
Mezi základní předpoklady patří dobrý zdravotní stav a fyzická
zdatnost potápěče, zkušenost získaná pravidelnou přípravou
a zajištění vlastní aktivity v rámci tzv. „buddy systému“. Cílem
sdělení bylo připomenutí některých základních patofyziologic-
kých procesů, ke kterým při nádechovém potápění dochází.
Také byly popsány situace a stavy, které by se mohly během po-
tápění na nádech vyskytnout. Zatímco při bazénových discip-
línách jsou tyto stavy relativně snadno řešitelné, v případě
hloubkových disciplín je situace složitější. Při sestupu pod vodu
a s narůstající hloubkou je hladina kyslíku ovlivněna několika
důležitými faktory: s postupem času a v důsledku fyzické akti-
vity dochází ke spotřebě kyslíku a jeho absolutní množství
v čase klesá, avšak narůstající hloubka vede ke zvýšení parciál-
ního tlaku kyslíku, který v hloubce může v číselné hodnotě pře-
výšit tlak na hladině během ventilace. Přičemž dýchací centrum
centrální nervové soustavy vyhodnocuje právě parciální tlak
kyslíku. Proto v hloubce necítí řada potápěčů nedostatek kys-
líku. Na dně dochází k otočce a zahájení výstupu. Výstup je
v důsledku velmi nízkého vztlaku potápěče zpočátku velmi na-
máhavý a vyžaduje poměrně velké úsilí, které vede k dalšímu
poklesu absolutního množství kyslíku v cirkulaci, avšak po ur-
čitou dobu zůstává tato změna kompenzována zvýšeným par-
ciálním tlakem. Po určité době dochází k významnému poklesu
parciálního tlaku kyslíku, jehož projevy jsou násobeny nízkým
absolutním množstvím. Optimálně by tato situace neměla vést
ke stavu poklesu pod kritickou hodnotu vedoucí k blackoutu.
V některých případech k němu dochází právě těsně pod hladi-
nou nebo těsně po vynoření (shallow water blackout). Tento
sport vyžaduje tedy celkovou tělesnou připravenost a pravidelný
trénink, proto se stává svým způsobem životním stylem. V ne-
poslední řadě je třeba zmínit týmový duch a vzájemnou důvěru,
které spočívají v zajištění základních nezbytných bezpečnost-
ních pravidel. Na toto zajímavé téma navázal vynikající český
freediver Mgr. Martin Zajac, který posluchače seznámil s me-
todami tréninku freedivingu a praktickými poznámkami k pří-
pravě bezpečného ponoru. Na závěr zaznělo sdělení
MUDr. Pavla Macury, který hodnotil potápěčské nehody z po-
hledu agentury Divers Alert Network (DAN).

MUDr. Michal Hájek, Ph.D.

Obr. 4: Z přednáškového sálu
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Světový den CHOPN

ČOPN stále iniciativní
Světový den CHOPN letos vyhlásila Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) na 15. listopadu. Ve více než 
50 ze mích světa si odborníci i laická veřejnost připomněli příčiny, význam i důsledky této nemoci.

V České republice připravil řadu iniciativ k tomuto dni Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN).
Odborníci mohli oslavit tento den účastí na Přednáškovém dni (24. listopadu v Lékařském domě v Praze), veřejnost pak měla

možnost nechat si bezplatně změřit plicní funkce na třech veřejných stanovištích v Hradci Králové, Olomouci a Praze nebo navštívit
v rámci Dne otevřených dveří některé z téměř 80 pneumologických pracovišť.

Využili jsme této příležitosti a v krátkém rozhovoru nám na několik otázek odpověděl předseda ČOPN MUDr. Stanislav Kos, CSc.,
FCCP.

Pane předsedo jaké jsou hlavní cíle letošního Dne CHOPN v ČR?
Proč se ta akce vlastně koná? A jaký má smysl upozorňovat na
jednu z plicních nemocí – v tomto případě CHOPN?

Hlavními cíli každoročních aktivit
souvisejících se Světovým dnem
CHOPN je připomenout společen-
skou závažnost této jedné z celo-
světově nejrozšířenějších nepře-
nosných nemocí. Na rozdíl od řady
dalších závažných nemocí její vý-
skyt i úmrtnost na ni stále stoupá,
přitom se jedná o nemoc preven-
tabilní a při včasné a správné dia-

gnóze a léčbě také léčitelnou. Základní informace byly podány
novinářům na tiskové konferenci 13. listopadu 2017 v Praze
včetně přehledu akcí, které letos společně pořádají Český ob-
čanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN) a Česká pneu-
mologická a ftizeologická společnost (ČPFS) ČLS JEP.

Jaké jsou další aktivity ČOPN? Jaké hlavní plány má spolek pro
příští rok?
ČOPN všemi možnými a dostupnými způsoby upozorňuje ve-
řejnost, organizátory i plátce zdravotní péče na problematiku
nejen chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), ale i dal-
ších závažných plicních nemocí. Také v roce 2018 chce ČOPN
pokračovat v organizování besed pro veřejnost o nejčastějších
plicních nemocech s pravidelným předváděním správného
používání inhalovaných léků a s nabídkou orientačního vy-
šetření funkce plic. Dále budou pokračovat seriály besed pro
nemocné a jejich rodinné příslušníky o intersticiálních nemo-
cech, o sarkoidóze a také pro nemocné po transplantaci plic
na plicních klinikách v Thomayerově nemocnici v Praze
a v Olomouci. Připravujeme vydání nové informativní brožury
pro plicně nemocné, která by spolu s prohlubující se spoluprací
s plicními lékaři měla zajistit lepší informovanost nemocných
o naší pacientské organizaci, o jejích aktivitách a o možnostech
zlepšení péče.

Měření plicních funkcí v rámci Dne CHOPN
Téměř 80 pneumologických pracovišť otevřelo v rámci Dne CHOPN své brány veřejnosti a pozvalo je k bezplatnému spirometrickému
vyšetření a diskusi na téma chronická obstrukční plicní nemoc. Jedním z nich bylo i špičkové pracoviště Oddělení funkčního vyšetřování
Masarykovy krajské nemocnice v Ústí nad Labem, které vede prim. MUDr. Jarmila Fišerová.

Paní primářko, kolik lidí využilo příležitosti a přišlo si v rámci
Dne CHOPN nechat změřit plicní funkce nebo jen diskutovat
o postižení plic?
Na naše oddělení se dostavilo 39 zájemců o spirometrické vy-
šetření, u sedmi jsme zjistili patologický nález a pozvali je k po-
drobnějšímu vyšetření.

A byli to lidé, kteří již mají nějaké plicní potíže, nebo převažovali
spíše preventivní návštěvy lidí, kteří se prostě jen zajímají o své
zdraví?
Měření spirometrie pro veřejnost provádíme pravidelně od
roku 2002. Měřili jsme plicní funkce na veřejných prostran-
stvích – náměstí, obchodní centra. Při těchto akcích je sice vy-
šetřeno více zájemců, ale často jen náhodně průchozích. Do

nemocnice přichází lidé, kteří mají potíže, nebo se vážně zají-
mají o své zdraví. V letošním roce jsme mohli pozorovat, že
přicházeli proti předchozím letům i mladší lidé (52 % bylo
mladších 50 let), více kuřáků (59 %) a větší zájem o preventivní
vyšetření měli i muži (41 %).

Má podle Vás smysl upozorňovat veřejnost na jednu z plicních
nemocí? A proč si podle Vás tuto pozornost zaslouží právě chro-
nická obstrukční plicní nemoc?
Zvyšuje se úmrtnost na chronickou obstrukční plicní nemoc,
přitom o své nemoci ví jen třetina nemocných. Včasnou dia -
gnózou můžeme zahájit včas léčbu a výrazně tak zlepšit pro-
gnózu nemocných. Spirometrie je jednoduché, nebolestivé vy-
šetření, které může onemocnění odhalit.
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Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) se stává čtvr-
tou nejčastější příčinou úmrtí doma i ve světě. Vyhoupla se
z 5. příčky pomyslného žebříčku. Podle plicních lékařů se
v nejbližších letech dostane až na místo 3. Na tuto plicní
nemoc v ČR ročně zemře přes 3 500 lidí, ve světě jsou to 3 mi-
liony. O tom, že má CHOPN, ví jen třetina nemocných.

Včasné odhalení nemoci by pomohlo úmrtnost na CHOPN
výrazně snížit. Podle předsedy ČPFS prof. MUDr. Vítězslava
Kolka, DrSc. se s CHOPN v podobě chronického kašle, zadý-
chávání, únavy, vykašlávání hlenů potýká více než 600 000
Čechů. „Léčíme pouze 250 000 z nich. Přesně 145 000 mužů
a 105 000 žen. Zbytek lidí o své nemoci neví. Přestože jim není
dobře, k plicnímu lékaři nejdou. Trápí se a zhoršují si CHOPN

špatnými životními návyky, pobytem v prašném prostředí nebo
kouřením,“ řekl profesor Kolek na tiskové konferenci. Léčba
CHOPN je přitom v ČR na vysoké úrovni. „Co se způsobů
a možností týče, jsme na tom nejlépe ve střední Evropě. Jako jedna
z mála evropských zemí máme k dispozici plně hrazenou aug-
mentační léčbu. Ta zpomaluje destrukci plicní tkáně a zlepšuje
prognózu u pacient ů s genetickým deficitem, jenž je zodpovědný
za časný vznik CHOPN u mladších lidí,“ dodal as. MUDr. Vla-
dimír Koblížek, Ph.D., člen výboru ČPFS. Pro pacienty, kteří
o nemoci ví a léčí se, mají pneumologové k dispozici velké
množství léků. „Přibližně u poloviny pacientů se však potkáváme
s tím, že neumí správně používat inhalátory. Jezdíme po republice
a učíme seniory správnou inhalační techniku. Všechny nabá-
dáme, aby se hýbali a ušli denně alespoň 5 000 kroků. Tělesná
zdatnost je pro léčbu CHOPN nesmírně důležitá,“ vysvětlil
MUDr. Stanislav Kos, CSc., předseda Českého občanského
spolku proti plicním nemocem (ČOPN).

Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN)
Cílem spolku je prohloubení vzájemné informovanosti
a spolupráce mezi laiky a odborníky, zlepšení obecné po-
vědomosti o problematice plicních nemocí a organizování
aktivit, sloužících ke zlepšení situace pacientů s plicními
nemocemi. Informace o ČOPN lze nalézt na portále
www.copn.cz.

SVĚTOVÝ DEN CHOPN

Obr. 1: Prim. MUDr. Jarmila Fišerová při vyšetřování plic-
ních funkcí

Obr. 2: Zdravotní sestra Ivana Zimová vyšetřuje pacienta
v rámci Dne CHOPN

CHOPN nabývá na síle, život stojí 3 500 Čechů ročně
z tiskové konference ke Světovému dni CHOPN
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Kapitoly z historie

Gabriele Fallopio
1523 – 9. 10. 1562

Známý italský anatom Gabriele Fallopio se do dějin světové
medicíny nejvíce zapsal svými výzkumy a pokusy v oblasti
ušního lékařství.

Narodil se v Modeně. Od počátku studia medicíny, jež ab-
solvoval ve Ferraře, jej nadchly spisy slavného lékaře 16. století
Andrease Vesalia (1514–1564), zakladatele vědecké anatomie.
Podle jeho vzoru se věnoval výhradně anatomii a brzy si vy-
sloužil jeho uznání. V roce 1548 ve svých 25 letech začal Fallopio
přednášet anatomii na lékařské fakultě univerzity ve Ferraře,
o rok později v Pise a v roce 1551 se stal profesorem anatomie
a botaniky na prestižní univerzitě v Padově, kde působil až do
konce svého života jako nástupce již zmíněného Vesalia. Pro-
slavil se rovněž jako botanik, neboť působil i jako ředitel bota-
nické zahrady v Padově.

Slovenský historik doc. MUDr. Ján Junas ve své knize Prů-
kopníci medicíny uvádí, že Fallopio rozvíjel anatomické znalosti
zejména na základě početných pitev (v roce 1551 byl pověřen
prováděním výročních pitev v Padově). V této souvislosti uvádí
zajímavou příhodu z roku 1555 anglický historik Roy Porter,
profesor sociální historie medicíny na univerzitě v Londýně, ve
své obsáhlé publikaci Největší dobrodiní lidstva.

Univerzitní hodnostáři se tehdy pokusili oživit starý styl pro-
vádění pitev podle předčítaného protokolu. Mladý přednášející
měl předčítat z díla Anatomia italského lékaře Mondina de
Luzziho (1270–1326), který provedl první dokumentovanou
pitvu lidského těla v Bologni kolem roku 1315. Současně měl
starší profesor Vittore Trincavelli (1496–1568) proslovit teo-
retickou přednášku a Fallopiova role jako anatoma zůstala
téměř bezvýznamná a značně ponižující. Studenti však přerušili
Trincavellovu přednášku hlasitým skandováním: „My chceme
Fallopia!“, a dosáhli tak toho, že se celá pitva odehrála v jeho
režii.

Fallopio se však věnoval i praktické medicíně. Údajně vyko-
nával i vivisekce na lidech odsouzených na smrt, což samo-
zřejmě odporuje dnešnímu pojetí lidských práv. Posuzovat to
však musíme optikou tehdejší doby.

Jeho životním dílem je spis nazvaný Anatomická pozorování,
který byl vydán v roce 1561 v Benátkách a byl považován za
jedno z nejvýznamnějších pojednání o anatomii v 16. století.
I když nešlo o systematickou učebnici, zabýval se zde širokým
spektrem témat. V této práci uvádí již zdokonalenou orgánovou
systematiku a několik vlastních anatomických objevů, dodnes
nazývaných v anatomické terminologii jeho jménem. Studenti
medicíny se i nyní setkávají s jeho jménem v souvislosti s ka-
nálkem spánkové kosti, který se po něm nazývá Fallopiův. Je to
kanálek, kterým prochází lícní nerv (nervus facialis). Také vej-
covod, jímž musí projít všechna uvolněná vajíčka na své cestě
za účelem množení, je pojmenován po něm – „tuba uterina
Fallopii“. Popisoval krkavici, svalové skupiny hlavy a krku a svaly
očnicové. Pozornost věnoval anatomii ucha a ženských pohlav-

ních orgánů, o nichž bylo až do dob Vesaliových málo známo.
To zdůrazňuje ve své pozoruhodné knize Lékařství v průběhu
staletí i americký historik medicíny Sherwin B. Nuland.
V tomto spise se Fallopio zabýval také problematikou zánětů
a nádorů, přičemž jako první rozlišoval mezi tzv. „neškodnými“
a „zlými“ nádory.

První exemplář tohoto svého díla věnoval Fallopio svému
vzoru a učiteli Vesaliovi, který v té době právě byl v Madridu.
Vesalius našel v tomto díle mnohé, s čím podle vlastního názoru
nemohl souhlasit, a snažil se to vyvrátit. Vesaliův polemický
spis vyšel v roce 1564 rovněž v Benátkách.

Další Fallopiovo dílo, Přednášky o podobných součástech,
vyšlo až po jeho smrti v roce 1575. Všechny Fallopiovy práce
se vyznačují mimořádnou přesností, vědeckou skromností
a zvýrazňují úplné zavržení díla slavného starověkého lékaře
Claudia Galena (129–200). Fallopio svým dílem doplňuje Ve-
salia a utvrzuje pevné základy vědecké anatomie, nutné pro její
další vývoj. Souhrnné Fallopiovo lékařské dílo bylo vydáno až
v roce 1584 v Benátkách.
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Rakouský historik Hugo Glaser ve své poutavé publikaci
Objevitelé člověka píše, že Gabriele Fallopio po Vesaliovi přispěl
největší měrou k dalším objevům o lidském těle. Katedry ana-
tomie na padovské univerzitě se Fallopio ujal 10 let po svém
učiteli Vesaliovi a snažil se pokračovat v jeho intencích. Ne-
ostýchal se vzít osobně skalpel do ruky a samostatně preparovat
mrtvoly.

Nancy Duinová a Jenny Sutcliffová ve své knize Historie
medicíny uvádějí, že Fallopio na konci 16. století vynalezl kon-
dom z impregnované lněné látky. Chtěl jím především chránit
jiné muže před zhoubnými následky syfilidy. Bylo to přesně
v roce 1564, kdy Fallopio zhotovil jakési pouzdro ze lněného
plátna napuštěného anorganickou solí a různými medikamenty.
Není však jasné, zda tento plátěný sáček opravdu chránil před
infekcí. Podstatné bylo, že Fallopio jako vůbec první psal veřejně
o tomto druhu ochrany, a to i proti přísnému zákazu církve.
Tento první pokus vyvinout pánskou ochranu proti pohlavním
chorobám byl odrazovým můstkem k dalšímu rozvoji tolik po-
třebných ochran. V 17. století pak byl textilní materiál nahrazen
zvířecími, především ovčími, střívky.

Proveďme malou historickou odbočku k tomuto tématu. Ur-
čitou ochranu před pohlavními chorobami používali již staří
Egypťané, neboť se již na freskách ze 14. st. př. n. l. objevují
muži s barevnými plátěnými pouzdry navlečenými na penis.
Mohly to být ovšem také jen ozdoby. Určité diskuse se vedou
také kolem vzniku názvu kondom. Někteří badatelé uvádějí, že
toto jméno vzniklo z latinského slova „condus“ („nádržka“),
jiní jeho jméno odvozují od anglického doktora Contona, který
byl ve službách anglického krále Karla II. (1630–1685). Tento
lékař přiděloval členům královské rodiny a členům jejich družin
upravená ovčí střívka, aby je uchránil před „pohlavní nemocí
a ploděním bastardů“, za což byl povýšen do šlechtického stavu.
Dodejme, že kondom jako antikoncepční prostředek používal

i slavný milovník Giacomo Casanova (1725–1798) – nazýval
jej „anglický jezdecký plášť“.

Při jedné ze svých mnoha cest po Evropě Fallopio vyslovil
hypotézu, že syfilis byl do Evropy importován objevitelem Ame-
riky Kryštofem Kolumbem (1451–1506) při jeho cestě do Zá-
padní Indie, kde tato choroba byla mnohem méně virulentní.
Fallopio podle svých vlastních slov v rámci své rozsáhlé lékařské
praxe vyšetřil genitálie 10 000 syfilitiků. Po čtyři další století
byl kondom spojován s prostitucí a nákazou.

Je-li hlavní Vesaliův význam v tom, že první napsal velkole-
pou, vpravdě systematickou anatomii lidského těla, pak Fallo-
piova velikost spočívá v tom, že byl přesným pozorovatelem,
objasňujícím velké množství jednotlivostí, a že obohatil anato-
mii význačným způsobem. Fallopio vychoval řadu žáků, z nichž
za nejvýznamnějšího je považován Girolamo Fabrizio (1533–
1619), mj. autor díla O žilních chlopních, vydaného v roce 1603.
Dodejme, že Fabrizio byl učitelem slavného anglického lékaře,
anatoma a fyziologa Williama Harveye (1578–1657), objevitele
krevního oběhu, kterému právě Fabriciova teorie o žilních
chlopních v jeho bádání velmi pomohla.

Český historik medicíny Josef Vinař ve své knize Zachránci
lidstva připomíná, že anatomická stolice v Padově měla po od-
chodu Vesalia nadále štěstí, že byla obsazena výbornými učiteli.
Prvním z nich byl Realdo Colombo (1516–1559), po něm při-
šel právě Gabriele Fallopio a poté již zmiňovaný Girolamo Fab-
rizio d´Acquapendente. Díky nim byla stavba lidského těla
správně popsána a všichni tři přispěli významně k dalšímu roz-
voji anatomické vědy. Připomeňme, že na Fallopiovy názory,
např. týkající se zlomenin kostí lebečních, se ve svých pracích
odvolával i známý český lékař Jan Marcus Marci z Kronlandu
(1595–1667).

Mgr. Josef Švejnoha
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