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Řecký rok

Ještě před nemnoha lety bylo pro našince Řecko synonymem ospalé pohody, 
dobrého vína, oslnivě bílých památek, krásného počasí a života na výsluní. Zdá se, 
že mraky ekonomické krize, které táhnou Evropou, nejvíce zastínily právě Peloponés. 
Řecko je dnes pro celý svět symbolem úpadku a lidských tragédií.

Navzdory všemu negativnímu, co ekonomická krize přináší Evropě, má mys-
lím i jeden velmi pozitivní efekt. Řada z nás se začala zamýšlet nad stíny současného 
světa. Najednou již neznějí absurdně ani paranoidně hlasy, které hovoří o úpadku 
morálky, o zneužívání přírodního i myšlenkového bohatství, nahromaděného gene-
racemi našich předků, k marnotratným a nesmyslným účelům, bezbřehém plýtvání, 
neskromnosti a nenasytnosti. Zdá se, že se zvolna začíná měnit pohled alespoň části 
společnosti na to, co je normální a mravné. Stává se čím dál těžší tvrdit, že pro spo-
lečnost či stát platí jiná pravidla než pro jednotlivce, tedy selský rozum v ekono-
mice a mravnost ve společenském životě, tedy že dluhy je možné dělat donekonečna 
a nikdy nesplácet, dlouhodobě žít bez poctivé práce a že hodnoty vznikají jaksi samy, 
z ničeho.

Hovoří se o tom, že Řecko si žilo nad poměry, že Řekové si užívali blahobytného 
zaopatření bez patřičné protihodnoty v práci, úsilí a výkonu, že stavěli svou babylon-
skou věž, která se jim právě zřítila. Ale ruku na srdce, jak jsme na tom my?

Řecko čeká velmi těžký rok. Spolu s ním ale zvoní hrana i nám. Všechno bude 
těžší, život, práce, podnikání, vše bude dražší, živobytí, vzdělání i zábava. Je jen na 
nás, jak tíhu, která na nás dopadá a dopadne, proměníme. Můžeme ji nechat praco-
vat v náš prospěch, pro naši přeměnu, pro návrat k tradičním hodnotám, skromnosti, 
selskému rozumu, poctivé práci a přirozené, státem nevynucované, solidaritě, nebo 
se jí můžeme nechat zničit. Řekové ani Češi či Slováci krizí nezaniknou, jen budou 
jiní. Doufejme, že lepší.

Ani pro náš časopis nebude letošní, další krizový, rok snadný – především 
z ekonomického pohledu. Pevně však doufám, že nabídneme i v tomto roce dostatek 
hodnotného obsahu, aby Kazuistiky v APORL obhájily právo na svou existenci a pří-
zeň čtenářů. Současně děkuji všem inzerentům – jejich podpora je nejen inzercí far-
maceutických produktů či techniky, ale současně i podporou postgraduálního vzdě-
lávání v našem oboru.

Karel Vízner
šéfredaktor

Editorial

Poznámka pod čarou:
Řecko nás bude provázet celým letošním ročníkem. Na titulní strany obálek 

jsme připravili výběr motivů z řecké architektury, k editorialu jsem pak vybral žán-
rové obrázky života v ulicích Athén. Doufám, že Vás zaujmou stejně, jako zaujaly 
mne.

foto na obálce: Athény 
© GEUM, 2012
autor: Klára Krupičková
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Funkční vyšetření plic  
u nespolupracujících dětí
Část III - Speciální část

Jan Šulc1,2,3, Jan Zikán1, Václav Kredba3, Petr Koťátko3, Jana 
Tuková3, Michal Rygl4, Petra Kuklová4, Tamara Svobodová5, 
Pavel Kolář2, Petr Pohunek1, Daniela Marková3

1Pediatrická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha
2Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, 2. LF UK a FN Motol, Praha
3Klinika dětského a dorostového lékařství, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
4Klinika dětské chirurgie, 2. LF UK a FN Motol, Praha
52. LF UK, Praha

Souhrn:
Vyšetřování funkce plic u nespolupracujících dětí (infant pulmonary function tes-

ting, IPFT) je rychle rozvíjejícím se oborem. Nové metody IPFT vyžadují získání patřičných 
zkušeností, odborných dovedností a znalostí interpretační strategie. Cílem tohoto sdělení 
(Část III) je přinést detailnější informaci o dalších dvou, již rutinně v ČR zavedených meto-
dách, tj. baby resistance/compliance měřená uzávěrovou metodou a rychlá torako-abdomi-
nální komprese. Kromě popisu principu měření těchto metod a jejich výtěžnosti pro kli-
nickou praxi jsou uvedeny nejčastější chyby při měření, údaje o referenčních hodnotách, 
interpretační principy a význam pro klinickou praxi. Protože tyto údaje dosud nebyly v ČR 
publikovány, měl by tento článek definovat význam IPFT v  diagnostice a péči o kojence 
a batolata s respiračními nemocemi.

Summary:
Pulmonary function tests in uncooperative children
Part III – Special part

Infant pulmonary function testing (IPFT) is a rapidly developing topic. New 
methods of obtaining appropriate IPFT results require experience, professional skills 
and knowledge of interpretative strategies. IPFT methods also require reflection on the 
wider public health. The aim of this publication (Part II) is to provide detailed informa-
tion about the two already established in the Czech Republic routine methods, i.e., Baby 
Resistance/Compliance measured by occlusion technique and rapid thoraco-abdomi-
nal compression. In addition to the description of the principle of IPFT methods and 
their yield for clinical practice are presented the most frequent measurement errors, 
basic information on predicted values, interpretative strategy and relevance to clinical 
practice. Because these data have not yet been published in the Czech Republic this 
paper should define the meaning IPFT for diagnostics and care of infants and toddlers 
with respiratory diseases.

Šulc, J., Zikán, J., Kredba, V., Koťátko, P., Tuková, J., Rygl, M., Kulková, P., Svobodová, T., Kolář, P., 
Pohunek, P., Marková, D. Funkční vyšetření plic u nespolupracujících dětí. Část III - Speciální část. 
Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 9,  1: 4–15, 2012.

Key words: 
 � pediatric pulmonology
 � methods of infant pulmo-

nary function testing
 � respiratory mechanics 

measured by passive ex-
piration techniques (Baby 
Resistance/Compliance 
measured by single- or 
multiple occlusion tech-
nique)

 � rapid thoraco-abdomi-
nal compression /raised 
volume- rapid thoraco-ab-
dominal compression

Klíčová slova: 
 � dětská pneumologie
 � metody vyšetření funkce plic
 � mechanika dýchání měřená 

pasivními výdechovými 
technikami (baby resistance/
compliance měřená metodou 
jednoho nebo mnohočetné-
ho uzávěru dýchacích cest)

 � rychlá torako-abdominální 
komprese/rychlá torako-
-abdominální komprese 
s předchozí inflací plic

WWW.GEUM.ORG/PNEUMO
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Funkční vyšetření plic u nespolupracujících dětíFunkční vyšetření plic u nespolupracujících dětíFunkční vyšetření plic u nespolupracujících dětí
část iii – speciální část

Metoda baby resistance/compliance (BRC) 
měřená metodou jednoho (SOT) nebo mno-
hočetného uzávěru dýchacích cest (MOT)

Základní informace o metodě
Metoda baby resistance/compliance měřená metodou 

jednoho nebo mnohočetného uzávěru dýchacích cest patří 
mezi metody posuzující tzv. pasivní mechaniku dýchání. Tato 
metoda vychází z možnosti měřit vlastnosti respiračního sys-
tému během klidového, pasivního výdechu, během něhož je 
respirační svalstvo reflexně relaxováno. Proto se obecně této 
skupině testů IPFT (na rozdíl od testů dynamických) také říká 
pasivní (měřicí) techniky (Davis et al. 2005). Metoda je také 
někdy označována jako metoda okluzní. Cílem je změření 
hodnoty compliance respiračního systému (Crs), rezistence 
respiračního systému (Rrs) a tzv. časové konstanty měřeného 
respiračního systému (TCrs nebo též τ).

Základní ideu této metody přinesl McIlroy již v  roce 
1963 (McIlroy et al. 1963), rozpracování principu této vyše-
třovací techniky publikoval v  hojně citované práci Olinsky 
(Olinsky et al. 1976). Výše bylo uvedeno, že nutnou podmín-
kou pro měření mechaniky dýchání tímto přístupem je kli-
dový, pasivní, tedy relaxovaný výdech. Této relaxace se během 
měření dosahuje elicitací (vybuzením) Hering-Breuerova 
inflačního reflexu (HBr) (Šulc et al. 2011a,b). Elicitace HBr 
se provádí krátkodobým, asi 400 msec trvajícím elektronicky 
řízeným uzávěrem dýchacích cest; tento uzávěr se provádí 
pneumatickým obvodem před ústy vyšetřovaného dítěte. 
Uzávěr je prováděn na konci klidového nádechu. Vybuzení 
HBr vede k inhibici dýchání, které se (po uvolnění uzávěru) 
projeví zmíněným klidovým, pasivním výdechem, při kte-
rém je respirační svalstvo relaxováno. Trvale se on-line zob-
razují a  zaznamenávají tři fyzikální proměnné: průtok (V´), 
objem (V) a ústní tlak (Pao). Pro získání základní informace 
o mechanice respiračního systému je nutná dvourozměrná 
pasivní klidová výdechová křivka průtok-objem (FVc) nazý-
vaná též pasivní parciální FVc (obr. č 1). Doplňujeme, že ozna-
čení „parciální“ FVc znamená, že počátek této křivky začíná 
na objemové hladině klidového nádechu (end-inspiratory 
volume level) – nikoliv na maximální nádechové hladině (hla-
dina TLC), jak je tomu u standardní spirometrie.

Pasivní parciální klidová výdechová FVc má svou line-
ární část (obr. č. 1), jejíž průběh a především sklon je pod-
kladem pro výpočet tzv. časové konstanty (TCrs nebo též τ) 
respiračního systému. Obecně platí, že TC lze vypočítat pro 
jakýkoliv neuzavřený (netěsně uzavřený) systém (např. kabina 
celotělového pletyzmografu, nebo pacientův respirační sys-
tém – Šulc et al. 2011b), u kterého skokově nastavená iniciální 
fyzikální hodnota (tlak) s časem klesá k nule (právě díky své 
netěsnosti). Právě rychlost této změny (z iniciální k výsledné 
nulové hodnotě) je podkladem pro výpočet TC. TC je vyjad-
řována v sekundách, přičemž platí, že hodnota TC se rovná 
takové časové hodnotě, za kterou dojde k  poklesu iniciální 
hodnoty tlaku ze 100 % na 36,8 % iniciální hodnoty. Jinými 
slovy, hodnota TC označuje dobu, za kterou se původní tlak 
uvnitř netěsně uzavřeného systému exponenciálně sníží 
o 63,2 % původní hodnoty. Dále platí, že po uplynutí tří TC 
(tedy např. 3 x 7 s) dojde k poklesu původního tlaku uvnitř 
systému o 95 % iniciální hodnoty. Správný výpočet TC má pro 
další kalkulace podstatný význam. Pro informaci správná TC 
pediatrického celotělového pletyzmografu činí 7 až 10 s, TCrs 
batolete je uváděna v rozsahu 0,16–0,39 s.

Pasivní (dvourozměrná) klidová výdechová křivka 
průtok-objem (FVc) je tedy podkladem pro výpočet TCrs. 
Výše zmíněné, další on-line měřené fyzikální proměnné, 

Obr. č. 1: Vyšetření funkce plic pomocí metody baby resi-
stance/compliance – princip měření
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V horní části je parciální křivka průtok-objem (pFVc); výdechová část, 
tj. křivka nad úrovní nulového průtoku byla provedena během vybuzení HBr 
(viz text). Na této výdechové části je typický její lineární průběh; tento průběh je 
podkladem pro výpočet TCrs.Vzhledem k tomu, že se liší inspirační a exspirační 
dechový objem (VT) je pro účel dalších výpočtů nutno extrapolovat správnou 
hodnotu VT (viz vzdálenost mezi body D a E). V dolní části jsou záznamy prů-
tok (V´) – čas, objem (VT) – čas a ústní tlak (Pao) – čas. Je patrno, že a) okluze 
je provedena na konci klidového nádechu, b) během okluze je dosaženo tlako-
vého plateau c) vyšetřovací maska během okluze perfektně těsní.

Breuer Josef Robert (1842–1925) – rakouský psychiatr a fyziolog. Narodil se v libe-
rální židovské rodině ve Vídni. Studoval medicínu na vídeňské univerzitě, po obha-
jobě disertace pracoval jako asistent J. Rittera von Oppolzer a věnoval se fyziologické 
regulaci dýchání (Hering-Breuerův reflex). Od roku 1871 provozoval soukromou 
praxi – v té době uskutečnil své největší objevy týkající se anatomie a funkce vnitř-
ního ucha (ve stejné době jako Ernst Mach popsal fungování centra rovnováhy ve 
středním uchu). Svou „katarzní psychoterapií“ inspiroval rakouskou školu psychoa-
nalýzy a po nějaký čas spolupracoval se S. Freudem.

Hering Karl Ewald Konstantin (1834–1918) – německý fyziolog. Medicínu vystu-
doval v Lipsku, později se věnoval lékařské praxi pod vedením E. Wagnera. V letech 
1861–1864 publikoval studii o vizuálním vnímání prostoru. Později na vojenské 
lékařské akademii Josefinum ve Vídni s  Josefem Breurem popsal nervovou regu-
laci dýchání (Hering-Breuerův reflex – jedna z prvních zpětných regulačních vazeb, 
popsaných ve fyziologii) nebo tzv. H. vlny. Po zrušení Josefina působil 25 let na praž-
ské univerzitě. Většinu svého života se věnoval výzkumu fyziologie vidění. 

(zdroj informací: archiv redakce)
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část iii - speciální část

tj. objem (V) a ústní tlak (Pao) slouží zároveň k výpočtu sta-
tické compliance respiračního systému (Crs). Jak se tedy provádí 
měření Rrs?

Obecně platí: τ=R.C
Pro metodu baby resistance/compliance pak platí: 

TCrs=Rrs.Crs

Z tohoto vztahu vyplývá, že ze změřených hodnot TCrs 
a  Crs lze teoreticky hodnotu celkové rezistence respiračního 
systému Rrs vypočítat.

Všech potřebných parametrů je dosaženo postupem, 
který pro respirační fyziologii objevil již na počátku 60. let 
výše zmíněný McIlroy (McIlroy et al. 1963). Jedinečnost 
metody baby resistance/compliance – bez ohledu na to, zda se 
jedná o metodu s jedním (SOT) nebo mnohočetným (MOT) 
uzávěrem (viz dále)  je v tom, že během jediného měřicího 
sezení jsou změřeny všechny požadované parametry, nutné 
pro stanovení mechaniky dýchání respiračního systému (RS).

Vztah mezi ΔV  a ΔPao, který je podkladem pro 
měření compliance respiračního systému, Crs podle vzorce:  
Crs=ΔV/ΔPao.

Principem měření Crs je následující postup: při prove-
dení okluze na konci klidového nádechu (viz výše) je v rámci 
metody baby resistance/compliance zaměřen ústní tlak (Pao). 
Po respirační pauze (vzniklé aktivací HBr) a následném 

Obr. č. 2: Vyšetření funkce plic pomocí metody baby 
resistance/compliance
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V horní části je zobrazen princip metody jediného, SOT uzávěru; v dolní 
části princip dvojitého/mnohočetného (MOT) uzávěru.

Obr. č. 3: Vyšetření funkce plic pomocí metody baby resistance/compliance – zvýšená poddajnost respiračního systému
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V horní části je záznam dechový objem (VT) – čas. Na grafu je zřetelně vidět jeden krátký plochý úsek na objemové hladině klidového nádechu. V dolní levé části 
je apozice pěti pokusů (pěti pFVc – viz text); u všech křivek lze pozorovat lineární úsek, jehož sklon je prakticky identický. Ze sklonu lze soudit na abnormálně pro-
dlouženou TCrs a zvýšenou poddajnost respiračního systému. V dolní pravé části je opět apozice pěti křivek ústní tlak (Pao) – čas; pozorujeme, že u všech pěti pokusů 
bylo dosaženo tlakového plateau.
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ukončení řízeného uzávěru dojde k pasivnímu výdechu. 
Klidový (výdechový objem odpovídá ΔV.  Pasivní výdech je 
však často ukončen dříve, než dosáhl ideálně spojitého (line-
árně klesajícího) nulového průtoku (např. z důvodu věšší 
dechové frekvence a z toho plynoucí potřeby provést dříve 
následný spontánní nádech – viz obr. č. 1. Za těchto okolností 
se provádí korekční extrapolace ΔV – viz přímka mezi body D 
a E (obr. č. 1).

Grafická závislost mezi ΔV´ a ΔV (klidová křivka prů-
tok-objem, tidal FVc) je podkladem pro stanovení časové 
konstanty (TCrs nebo též τ) respiračního systému. Tato TCrs 
(viz dále) je pak podkladem pro měření rezistence respirač-
ního systému, Rrs (viz dále). Rrs je definována jako poměr tla-
kových a průtokových změn v respiračním systému:

Rrs=ΔPao/ΔV´

kde ΔPao = změny ústního tlaku během dechového cyklu  
a/nebo během uzávěrových manévrů; 

ΔV´ = průtokových změn měřených během dechového 
cyklu a/nebo během uzávěrových manévrů.

Stanovení Rrs pomocí metody SOT nebo MOT se však 
řídí jinými pravidly. Základem výpočtu Rrs je tedy rovnice: 
Rrs=TCrs/Crs

Shrnuto: postup, jak získáme požadované parametry, tj. 
Rrs a Crs pomocí SOT a/nebo MOT je tedy následující:

1. Změření hodnoty Crs (změřením poměru jediné 
hodnoty ΔV a jediné hodnoty ΔPao pokud použijeme 
metodu SOT). Alternativně, pomocí metody MOT je 
primárně změřeno několik dvojic objemových a tlako-
vých změn, tedy ΔV1/ΔPao1; ΔV2/ΔPao2; ΔV3/Δ Pao3 atd. 
(obr. č. 2). Tyto dvojice hodnot vynesené do 2D grafu 
umožňují zkonstruovat křivku ústní tlak-objem. Tato 
Pao-V křivka má v rozsahu dechového objemu většinou 
lineární závislost, proto se Crs následně snadno vypo-
čítá ze sklonu této přímky (nikoliv z jediné dvojice 
Pao-V, jak je tomu při metodě SOT). Je však literárně 
doloženo, že MOT v porovnání s SOT neposkytuje 
přesnější hodnotu Crs (Stock et al. 1996). Navíc jediný 
uzávěr (SOT) vyšetřované dítě při vyšetření méně 
„ruší“.

2. Souběžně probíhá jiný typ měření. On-line měřené 
proměnné V´ a V jsou zaznamenány a dále vyhodno-
covány s cílem zíkat tzv. 2D grafický záznam pasivní 
parciální výdechové křivky průtok-objem (pFVc). 
Tato grafická podoba výše zmíněných proměnných V´ 
a V je pro další výpočet Rrs podstatná. Zdůrazňujeme, 
že pokud je výdech po vybuzení HBr skutečně pasivní 
(relaxovaný), je na 2D zobrazení zřejmá lineární závis-
lost průtokových a objemových změn. Jinými slovy 
správně provedená SOT nebo MOT dovoluje prolo-
žit výdechovou částí klidové pasivní (parciální) křivky 
průtok-objem přímku (obr. č. 1). Sklon této přímky je 

Obr. č. 4: Vyšetření funkce plic pomocí metody baby resistance/compliance – snížená poddajnost respiračního systému

Rozložení grafů viz obr. č. 3. Ze sklonu lze soudit na abnormálně zkrácenou TCrs a sníženou poddajnost respiračního systému (zvýšená tuhost plic). V dolní pravé 
části je opět průkaz tlakového plateau.
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odrazem rychlosti a rovnoměrnosti pasivního (relaxo-
vaného) vyprazdňování respiračního systému v obje-
movém rozsahu klidového dechového objemu. Třebaže 
se jedná o velmi malé objemové hodnoty (cca 7–9 
ml/kg tělesné hmotnosti) – lze ze zmíněného sklonu 
pasivní klidové výdechové FVc vypočítat již zmíněnou 
časovou konstantu respiračního system (TCrs). Obecně 
platí, že čím plošší je sklon výsledné výdechové pasivní 
křivky průtok-objem, FVc, tím delší TCrs vykazuje 
testovaný respirační systém (obr. č. 3). Naopak strmá 
výdechová FVc značí kratší TCrs (obr. č. 4). Ze vzorce 
TCrs=Rrs.Crs vyplývá, že respirační systém „dosahuje” 
své výsledné TCrs inverzním vztahem mezi Rrs a Crs (tj. 
čím vyšší je Rrs , tím nižší je Crs a naopak). Lze podat 
vysvětlení, že více tuhé plíce (= nízká Crs) mají vyšší 
celkový odpor Rrs. Kromě sklonu lze na křivce kvan-
titativně a kvalitativně hodnotit řadu dalších ukaza-
telů. Nevýhodou této metody je to, že neznáme kon-
krétní objemovou hladinu, na které je Rrs měřena. I pro 
toto měření platí, že hodnota Rrs je závislá na velikosti 
plicního objemu, na kterém je tento odpor měřen. To 
má význam pro růstové období dětského věku (aniso-
tropní růst plic – viz Šulc et al. 2011a) a též pro situ-
ace, kdy hodnota funkční reziduální kapacity (FRC) je 
patologicky zvýšena (hyperinflace).

3. Finálně, pro výpočet Rrs tedy využíváme vztah 
TCrs=Rrs.Crs (viz výše), kde TCrs = časová konstanta 
respiračního systému (komplexu hrudník, plíce, 
včetně dýchacích cest a respirační svalstvo), Rrs = rezi-
stence (odpor) respiračního systému, Crs= compliance 
(poddajnost) respiračního systému.

Velmi důležitou okolností měření metodou baby resi-
stance/compliance je fakt, že při této metodě je posuzována 
mechanika celého respiračního systému, tj. nelze např. oddě-
lit rezistenci/compliance plic od rezistence/compliance 
hrudníku. To je dáno obecným principem měření tlakových 
změn jak během fyziologického dechového cyklu, tak během 
pasivního relaxovaného výdechu. Pro posouzení mechaniky 
dýchání celého respiračního systému (komplexu hrudníku 
a plic) postačí měření ústního tlaku (Pao); měření rozdílu mezi 
ústním (Pao) a jícnovým (Poe) tlakem (tj. Pao-Poe) je podkladem 
pro měření mechaniky dýchání samotných plic, kdežto měření 
samotného jícnového tlaku (Poe) je podkladem pro posouzení 
mechaniky dýchání samotného hrudníku. Výhodou metody 
baby resistance/compliance je tedy  to, že není nutno měřit 
změny jícnových tlaků, nevýhodou nemožnost oddělit respi-
rační mechaniku plic a hrudníku.

Shrnuto: tato metoda je zprvu experimentálně (Olinsky 
et al. 1976), poté v  rámci klinických prací a firemních pro-
jektů používána jako zlatý standard pro vyšetření mechaniky 
dýchání u tzv. „nespolupracujících“ novorozenců, kojenců 
a batolat. Od devadesátých let minulého století jsou (díky 
rozvoji informačních technologií) na trhu k  dispozici dva 
komerční modely, umožňující spolehlivé měření Crs a Rrs. 
Základní podmínkou proveditelnosti této metody je přítom-
nost a vybuditelnost Hering-Breuerova inflačního reflexu; 

vyhasnutí (extinkce) nebo neschopnost vybudit tento reflex 
představuje zásadní limitaci této metody. Pokud je tedy vyšet-
řované dítě starší než dva roky nebo má tachypnoe (RR >40) 
– nelze očekávat reproducibilní výsledek měření. Podmínkou 
pro získání validních údajů o mechanice dýchání je dodržo-
vání platných standardů (Hammer et al. 2005; Merkus et al. 
2005).

Popis přístroje a postup vyšetření
Vyšetření vyžaduje tlumení (sedaci) vyšetřovaného 

dítěte (Frey et al. 2010). Dítě ležící v  supinní poloze má na 
ústech a nosu přiloženou speciálně tvarovanou vyšetřovací 
masku, jejíž okraje přiléhající k tváři jsou utěsněny speciální 
silikonovou pastou (k zamezení úniku „falešného” vzduchu). 
Fyzikální proměnné související jak s klidovým dýcháním, 
tak s  jedním (SOT) nebo mnohočetným (MOT) uzávěrem 
dýchacích cest se snímají tlakovými snímači: 1. snímač umož-
ňující měřit během dechového cyklu tlakové změny ústního 
tlaku, 2. vyhřívaný diferenciální tlakový snímač měřící průto-
kové změny. Pro získání validních zdrojových dat je bezpod-
mínečně nutné zamezit nežádoucímu zkreslení snímaných 
fyzikálních proměnných (viz Nejčastější chyby při měření). 
Cyklické změny těchto fyzikálních proměnných během decho-
vého cyklu a během uzávěrů dýchacích cest jsou podkladem 
pro on-line výpočet požadovaných parametrů. Měřicí zařízení 
má velmi malý mrtvý prostor (ideálně asi 10 ml), z toho objem 
vyšetřovací masky (podle své velikosti) představuje méně než 
50 % této hodnoty.

Měření má dvě sekvence, které je nutno alespoň třikrát, 
ideálně pětkrát zopakovat k zajištění reproducibility výsledků. 
V první sekvenci se během klidového dýchání snímá průběh 
průtokových (ΔV´) a tlakových změn (změny ústního tlaku, 
ΔPao) vyšetřovaného dítěte; průtokové změny se matematic-
kou integrací on-line převádějí na změny objemové (ΔV). 
V druhé sekvenci se na konci klidového nádechu provede 
krátký, 400 msec trvající, elektronicky řízený uzávěr náústku, 
tj, dýchacích cest. Tento uzávěr je proveden pomocí pneu-
matického přerušovače (shutter), tj. tuhého tenkostěnného 
balonku umístěného před vyšetřovací maskou. Po přivedení 
řídícího tlaku z centrálního kompresoru je balonek nafouk-
nut (inflován) a po periodě uzávěru (400 msec) opět pasivně 
vyprázdněn (deflován). Tento manévr se dá přirovnat k rychlé 
a bezpečné inflaci/deflaci dilatačního balonku používaného 
k  intervenční srdeční valvuloplastice. Zásadní výhodou 
tohoto řešení je jeho bezpečnost; dítě vůbec nepřijde do kon-
taktu s elektrickými obvody (nutnými při alternativním pou-
žití elektrického přerušovače) a dále, případná ruptura balo-
nku je kryta výdechovým tubusem vyšetřovací masky, který je 
umístěn před touto maskou.

Jak během klidového dýchání, tak během uzávěru se on-
-line snímá průběh a změny všech fyzikálních proměnných, 
tj. ΔV´, ΔV a ΔPao. Právě vlivem tohoto elektronicky říze-
ného uzávěru náústku (tj. dýchacích cest) dochází k  vybu-
zení Hering-Breuerova inflačního reflexu (HBr). Následkem 
vybuzení HBr je krátkodobá centrální inhibice dýchání. Po 
elektronickém otevření náústku (dýchacích cest) dítě pasivně 
vydechne a pokračuje v  pravidelném rytmu svého běžného 
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dechového vzoru. Tento jediný uzávěr dal metodě jméno: 
„the single occlusion technique (SOT)“. Za situace, kdy je 
během pasivního výdechu elektronicky proveden ještě další, 
nebo dokonce několik dalších uzávěrů – hovoříme o metodě 
mnohočetných uzávěrů: „the multiple occlusion technique 
(MOT)“.

Interpretační principy
Ačkoliv současné technologické (především IT) 

možnosti a postupy významně usnadňují samotný proces 
měření základních parametrů (TCrs, Rrs , Crs – viz výše) 
– problémy s  interpretací přetrvávají. Nedostatky jsou 
nacházeny jak ve výběru vhodných referenčních hodnot, 
tak v dosud ne plně standardizovaných interpretačních stra-
tegiích. Pro získání validních dat, ze kterých může následně 
indikující lékař (většinou pediatr, dětský pneumolog/aler-
golog) vycházet pro svůj diagnosticko-léčebný postup, je 
nutná velmi dobrá znalost principů měření a interpretace 
naměřených dat.

Jak je uvedeno výše, použitím této metody je posu-
zována compliance/rezistence celého respiračního systému, 
tj.  nelze např. oddělit compliance plic od compliance hrud-
níku. Vzhledem k vysoké compliance hrudníku (Ccw) v novo-
rozeneckém, kojeneckém a raném batolecím věku (Muller et 
al. 1979; Papastamelos et al. 1995) je hodnota Crs vysoce závislá 
na hodnotě compliance plic (CL). Číselně vyjádřeno: podíl 
compliance hrudníku se v  novorozeneckém a kojeneckém 
věku na (celkové) compliance respiračního systému podílí asi 
15 % (Šulc et al. 2011a). Výpočet celkové Crs se řídí následují-
cím vztahem: 1/Crs=1/Ccw+1/CL. Stručněji: pokud měříme Crs 
uzávěrovou metodou (metodou baby resistance/compliance), 
lze výslednou hodnotu Crs (měřenou v  útlém věku) považo-
vat za téměř nezkreslenou, jen mírně nadhodnocenou hodnotu 
compliance plic samotných, CL (Zapletal et al. 1984; Pandit et 
al. 2000). V pozdějším dětském věku, kdy pokračuje osifikace 
hrudníku, se uplatňuje fyziologicky klesající compliance hrud-
níku (Ccw) podstatnější měrou (Šulc et al. 2011b). Výjimkou 
jsou pouze situace, kdy u těchto malých dětí nacházíme např. 
deformity hrudníku; v  těchto případech, kdy je Ccw v porov-
nání s fyziologickými hodnotami podstatně nižší (hrudník je 
tužší), je nutno Crs posuzovat s patřičnou korekcí.

Podobně, získaná hodnota Rrs popisuje svou výslednou 
hodnotou všechny složky odporu respiračního systému (Šulc 
et al. 2011a). Konkrétně: odpor celého respiračního systému 
(výsledná hodnota Rrs) je součtem rezistence dýchacích cest 
(Raw), plicní tkáně (RLT) a hrudníku (Rcw), tedy Rrs=Raw+RLT+Rcw. 
Zdůrazňujeme, že tato hodnota je podle výše uvedených 
matematických vzorců výsledkem výpočtu, nikoliv přímého 
měření. Navíc, je obecně známo, že hodnota odporu respirač-
ního systému je obligatorně závislá na objemové úrovni, na 
které je měřena. Při popisu metody baby resistance/compli-
ance je nutno zdůraznit, že objemová úroveň je „s výhodou“ 
poměrně stabilní, tj. nachází se pouze v  rozsahu klidového 
dechového objemu VT. Tento VT však může být vlivem např. 
plicní hyperinflace „umístěn” nad svou obvyklou objemovou 
hladinu. Doplňujeme, že objemová hladina klidového výdechu 
se obligatorně nalézá přibližně na polovině objemové hodnoty 

celkové kapacity plicní, TLC (poměr mezi normální hodnotou 
inspirační kapacity a funkční reziduální kapacity je 1:1).

Hodnota Rrs tedy odpovídá hodnotě celkového odporu 
celého respiračního systému, tj. výsledná hodnota rezistence 
je součtem rezistence dýchacích cest, plicní tkáně a hrudníku 
(viz výše). Zde zdůrazňujeme, že největší měrou se na celkové 
Rrs podílí odpor horních dýchacích cest, především prou-
dový odpor laryngu. Na druhou stranu je důležité zdůraznit, 
že zdraví kojenci fyziologicky jako dýchacích cest využívají 
kromě ústní dutiny, hrtanu a tracheobronchiálního stromu 
též „dýchací cestu“ nosu/nosohltanu/hrtanu. Z toho důvodu 
je nutno posuzovat Rrs jako součet rezistence obligatorních 
dýchacích cest (ústní dutiny, hrtanu a tracheobronchiálního 
stromu), rezistence nazální (to je dáno použitím kojenecké 
vyšetřovací masky kryjící nejen ústa, ale i nos vyšetřovaného 
dítěte) a dále viskoelastická rezistence plicní tkáně a hrudníku.

Protože hodnota Rrs popisuje odpor celého respiračního 
systému, je vhodné čtenáře upozornit na to, že podstatně přes-
nější, a pro posuzování odporu dýchacích cest vhodnější, je 
veličina Raw měřená bodypletyzmograficky (Šulc et al. 2011b).

Pro interpretaci výsledných hodnot metody baby resi-
stance/compliance je tedy nutno znát nejen výše uvedené fyzi-
ologické podmínky, ale též takové okolnosti, které by mohly 
ovlivnit naměřená data. Tak je tomu např. u dětí s paradoxním 
pohybem hrudníku a břicha při některých patologických kli-
nických stavech (podrobněji Šulc et al. 2011a). Dále je nutno 
sledovat polohu hlavy a krku (Carlo et al. 1989), postavení 
dolní čelisti a polohu jazyka (Hammer et al. 2005) a též prů-
chodnost dutiny nosní (vzhledem k  častým infektům HCD 
u malých dětí).

Příkladem pro obtížné hodnocení budiž nález nadhra-
niční hodnoty specifické hodnoty compliance respiračního 
systému (Crs/kg) u dítěte s  anamnesticky nízkou porodní 
hmotností a po dlouhodobé konvenční umělé plicní venti-
laci. Soudíme, že tento souhrn dat představuje funkční korelát 
emfyzematických plic, v.s. jako následek perinatálního posti-
žení a iatrogenních vlivů. Jiným příkladem je nález subnor-
mální hodnoty specifické hodnoty compliance respiračního 
systému (Crs/kg) a subnormální hodnoty FRC u dítěte s nor-
mální porodní hmotností po operaci vrozené brániční hernie 
a po konvenční umělé plicní ventilaci s indikací terapeutic-
kého použití oxidu dusnatého. Tento souhrn dat představuje, 
soudíme, funkční korelát restriktivní poruchy intrapulmonál-
ního původu, tj. kombinace malých a tuhých plic.

Nejčastější chyby při měření
Metoda principiáně využívající reflexně vybuzený (eli-

citovaný) HBr má řadu problémů. Podstatné jsou tyto: dítě 
s respiračním onemocněním má větší inspirační „drive”, jeho 
dechová frekvence je v nemoci vyšší a též to, že se často uplat-
ňuje grunting nebo dokonce aktivní exspirium. Za těchto pod-
mínek je HBr možno vybudit obtížně, někdy je to i nemožné.

Obecně, neklid dítěte během měření je zásadní překáž-
kou. Jak je výše uvedeno, metoda je neproveditelná, pokud po 
uzávěru dýchacích cest na konci klidového nádechu nedojde 
k vybuzení Hering-Breuerova reflexu (např. podle našich zku-
šeností je limitem dechová frekvence >40–45). To se projeví 
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rychlejším, často quasi-aktivním výdechem (velkým sklonem 
„klidové“ výdechové křivky průtok-objem) nebo předčasným 
ukončením tohoto výdechu následovaného inspiriem. Za 
těchto podmínek, kdy nedochází k požadovanému pasivnímu 
výdechu – je vyloučeno použít zmíněný sklon křivky průtok-
-objem pro výpočet TC. Z  toho plynou i limitace metody. 
Další nezbytnou podmínkou akceptovatelného výsledku 
měření je velmi dobrá těsnost vyšetřovací masky, především 
během řízeného instrumentálního (krátkodobého) uzávěru 
dýchacích cest na konci klidového nádechu. Výsledkem je sta-
bilní tlakové plato a nulová hodnota průtoku (zeroflow) během 
uzávěru. Pro měření je dále důležitá nízká intra-individuální 
variabilita a dobrá reproducibilita dat získaných v jednotlivých 
pokusech během měřicího sezení. Z  těchto důvodů během 
jednoho měřicího sezení provádíme alespoň pět měření.

Referenční hodnoty
Digitalizace vyšetřovacích (přístrojových) sestav, 

komerční důvody a pokroky ve standardizaci metod IPFT 
vedly v  posledních 15 až 20 letech k  získání použitelných 
údajů o compliance a rezistenci respiračního systému.

 Studie o hodnotách compliance respiračního systému 
(Crs) měřená u novorozenců, kojenců, batolat a též dětí před-
školního věku během pasivního výdechu pomocí uzávěrových 
(okluzních) metod existují pouze v malém počtu (Tepper et al. 
2001; Rabbette et al. 1994; Stocks et al. 1994; Hjalmarson et al. 
2002). Práce se shodují v průkazu kontinuálního nárůstu hod-
noty Crs od novorozeneckého do konce předškolního věku. 
Další zajímavou studií je práce Hantose (Hantos et al. 1985), 
která hodnotila Crs u dětí ve věku 4 až 16 let pomocí metody 
nucených oscilací (forced oscillation technique, FOT). Metodu 
jícnové manometrie (se získáním hodnot transpulmonálního 
tlaku, Ptp) použil pro měření nezralých novorozenců ve své 
práci Pandit et al. (2000); pro upřesnění významu této práce 
poukazujeme na to, že současné měření hodnot Ptp a objemu 
během klidového dýchání je podkladem pro získání hodnot 
elastických (pružných) vlastností plic – nikoliv celého respi-
račního systému. V této souvislosti poukazujeme na význam-
nou publikaci prof. Aloise Zapletala (Zapletal et al. 1984) 
definující normální (referenční) hodnoty plicní pružnosti a 
plicního odporu (opět s pomocí měření jícnového a ústního 
tlaku podle historické metody Meada a Whittenberga) u dětí 
ve velkém věkovém rozsahu (6 až 18 let).

Podobně, existuje pouze malý počet studií o hodnotách 
rezistence respiračního systému (Rrs) měřené pomocí uzávě-
rových metod během pasivního výdechu u kojenců a batolat 
(Tepper et al. 2001; Rabbette et al. 1994; Stocks et al. 1994; 
Hjalmarson et al. 2002). Práce Hantose popisuje hodnotu Rrs 
u dětí ve věku 4 až 16 let pomocí metody FOT (Hantos et al. 
1985). Metodou jícnové manometrie (Ptp versus průtok) změ-
řil rezistenci plic Pandit et al. (2000) a Zapletal et al. (1984).

Vzhledem k určitým interpretačním nejistotám se dopo-
ručuje vytvořit vlastní normy, tj. získat validní fyziologické 
(referenční) hodnoty u souboru zdravých dětí na mateřském 
pracovišti pomocí stejných metod (Gappa 2008). Tento pří-
stup má etické problémy (indikace k funkčnímu plicnímu 
vyšetření u dítěte bez respiračních problémů, nutnost sedace). 

S  takto ideálně získanými referenčními hodnotami je však 
možno porovnávat abnormální hodnoty u dětí s respiračními 
onemocněními bez obav, zda nedošlo např. k metodickým 
odchylkám při měření referenčního souboru. Naměřená data 
jsou pak nejčastěji vyjadřována v % referenčních hodnot nebo 
pomocí z-score (SD-score).

Výtěžnost vyšetření a význam pro klinickou praxi
Metoda baby resistance/compliance posuzuje mecha-

niku celého respiračního systému. Jak jsme uvedli výše, nevý-
hodou metody je to, že jejím použitím nelze odlišit compli-
ance/rezistenci jednotlivých složek respiračního systému 
(především mechanické vlastnosti plic versus hrudníku). 
Z toho plynou i limitace metody. Největším přínosem metody 
je možnost neinvazivního posouzení compliance respiračního 
systému, v užším slova smyslu compliance plic (zdůvodnění 
viz výše). Ve spojení s bodypletyzmografickým údajem o veli-
kosti FRC lze následne odlišit restriktivní poruchu intrapul-
monálního (malé a tuhé plíce) vs. extrapulmonálního původu 
(malé plíce vykazující normální pružné vlastnosti). Metoda 
může dále vyloučit nebo naopak potvrdit obstruktivní poru-
chy funkce plic; je to možné proto, že odpory jednotlivých 
složek respiračního systému se sčítají a nízká hodnota Rrs váž-
nou obstrukci dýchacích cest vylučuje. Na druhou stranu – 
protože máme pro kojence a batolata k dispozici další metodu 
popisující proudový odpor dýchacích cest (tj. bodypletyzmo-
grafii) – je výtěžnost hodnoty Rrs pro hodnocení klinického 
stavu těchto pediatrických pacientů spíše menší.

Rizika vyšetření
Samotné vyšetření nepředstavuje pro dítě žádné riziko; 

jediným rizikem by mohla být případná nežádoucí reakce 
dětského pacienta na podaný tlumící přípravek. Vzhledem 
k tomu, že se vyšetření provádí výhradně na oddělení s kom-
pletním diagnostickým a  léčebným zázemím, jsou rizika 
zanedbatelná.

Shrnutí
Metoda baby resistance/compliance umožňuje nein-

vazivně stanovit funkční diagnózu jak tuhých, tak více pod-
dajných plic. Metoda zároveň detekuje abnormálně zvýšený 
celkový odpor respiračního systému. Po doplnění údajů 
o  proudovém odporu dýchacích cest měřeném bodypletyz-
mograficky (Raw, Reff, sReff) lze posoudit podíl odporu plicní 
tkáně a hrudníku.

Rychlá torako-abdominální komprese (RTC)

Základní informace o metodě RTC
Metoda RTC (podobně jako výše uvedená metoda baby 

resistance/compliance) využívá tzv. parciálních výdecho-
vých křivek průtok-objem (pFVc). Základem metody RTC je 
porovnání dvou druhů pFVc. Základem hodnocení je klidová 
pFVC, jakou známe např. z metody Tidal (Šulc et al. 2011b). 
Po záznamu cca 20 klidových FVc je instrumentálně (přístro-
jovou sestavou) elicitována tzv. usilovná pFVc. Srovnání tvaru 
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a některých číselných hodnot klidové a usilovné pFVc je prin-
cipem metody RTC (obr. č. 5, obr. č. 6). Zásadní okolností 
RTC metody je to, že usilovné pFVc je dosahováno transferem 
tlakové vlny do speciální vestičky (jacket); tato vlna je vyšet-
řujícím přednastavena v rozsahu 3 až 10 kPa a po dokonalé 
synchronizaci s  dechovým vzorem vyšetřovaného dítěte je 
instantně na konci klidového nádechu přiváděna z externího 
kompresoru viz dále.

Usilovná pFVc je při metodě RTC prováděna vždy z obje-
mové polohy klidového nádechu (end-inspiratory volume 
level). Tato pFVc má svůj specifický tvar. Je prokázáno, že tyto 
parciální („malé“) FVc mohou být z hlediska své diagnostické 
výtěžnosti účinnou náhražkou standardních („velkých”) maxi-
málních výdechových FVc, které známe z běžné spirometrie. 
Dokonce, za některých okolností mohou pFVc svou senzitivi-
tou při detekci obstrukcí dýchacích cest maximální FVc před-
čít. Je to dáno rozdílem v  objemových úrovních, ze kterých 
jsou obě zmíněné křivky prováděny. Vyšší citlivost „malých“ 
pFVc při detekci průduškových obstrukcí je dána tím, že před 
každou standardní („velkou“) maximální výdechovou FVc je 
nutno (z logiky věci) provést maximální inspirační manévr (a 
deep breath). Tento manévr – především u pacientů s reak-
tivním tracheobronchiálním stromem jak je tomu např. u 

astmatu – instantně zruší stávající míru bronchokonstrikce. 
Zdůrazňujeme, že z těchoto důvodů jsou „malé“ pFVc (které 
tento maximální inspirační manévr nevyžadují) účinným 
nástrojem pro detekci obstrukcí především periferních dýcha-
cích cest. Dále, jejich citlivost lze využívat při bronchomotoric-
kých testech, kdy pozitivní odezvy docílíme podstatně dříve, 
než za použití FVc standardních (Šulc at al. 1999).

Výsledek RTC vyšetření je možno hodnotit kvalitativně 
a kvantitativně. Kvalitativní hodnocení metody RTC spočívá 
v  posouzení rozdílu mezi tvarem a velikostí parciální kli-
dové výdechové křivky průtok-objem („malá“ pFVc) a par-
ciální výdechové křivky elicitované nejvyšším řídícím tla-
kem během manévru RTC („velká“, jinak též usilovná pFVc) 
– viz Interpretační principy. Kvantitativní hodnocení metody 
RTC spočívá v  posouzení velikosti parametru maximální 
výdechové rychlosti měřené na objemové hladině klidového 
výdechu (objemové úrovni FRC), V´maxFRC. Tento parametr 
je však hodnocen až v případě, kdy po jednotlivých krocích 
měření bylo dosaženo tzv. „klidové výdechové průtokové 
limitace“ (tidal expiratory flow limitation, EFL) (Tantucci 
et al. 1999) – viz Interpretační principy.

Kromě výše uvedeného postupu (metoda RTC) jsou 
v  literatuře poměrně četné zmínky o metodě raised volume 

Obr. č. 5: Vyšetření funkce plic pomocí metody RTC – normální nález
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Ve dvou horních grafech jsou záznamy dechový objem (VT)-čas, průtok (V´)-čas a řídící tlak/jacket pressure (Pj)-čas. Je zřejmé, že po 11 klidových, zcela pra-
videlných deších je z objemové hladiny klidového nádechu proveden manévr RTC (viz skokové „rectangulární“ zvýšení a opět pokles Pj). V levé dolní části obrázku 
je apozice parciálních křivek průtok-objem (pFVc), vždy inspirační část pFVc pod a exspirační část nad nulovou průtokovou hladinou. Vpravé dolní části obrázku je 
grafický záznam přednastavených řídících tlaků (Pj) [kPa] a korelující hodnoty maximální výdechové rychlosti měřené na objemové hladině klidového výdechu (obje-
mové úrovni FRC), V´maxFRC [ml/s]. Velikost parametru V´maxFRC byla hodnocena pouze v případě, kdy bylo dosaženo tzv. výdechové průtokové limitace (EFL). 
Tento stav je patrný na pravém dolním grafu, kdy poslední dvě hodnoty Pj vedly během manévru RTC k totožným hodnotám V´maxFRC. Velký rozdíl mezi tvarem 
a velikostí obou křivek potvrzuje „dobrou ventilační (dechovou) rezervu“. Interpretační principy viz text.
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(rapid thoracoabdominal compression RV-RTC). Tato 
metoda není v ČR zavedena, proto o ní budeme nyní refero-
vat jen okrajově. Principem metody je předřazení kroku, který 
vede k inflaci respiračního systému ještě před výše popsaným 
manévrem RTC. Jde o instrumentální (přístrojovou, počíta-
čem řízenou) inflaci respiračního systému pomocí předna-
staveného inflačního tlaku z bezpečného, počítačem řízeného 
kompresoru. Tento krok umožňuje při inflaci dosažení obje-
mové hladiny, konvenčně označované jako maximální náde-
chová poloha (TLC level). Teprve z  této polohy je prováděn 
výše popsaný manévr RTC. Z toho plyne, že výsledkem nejsou 
parciální FVc, nýbrž quasi-maximální FVc, velmi podobné 
maximálním „skutečným“ usilovným FVc. Metoda RV-RTC 
má své zastánce i odpůrce; pro nesouhlas amerického Úřadu 
pro potraviny a léky (FDA) nedošlo ve věci zavedení metody 
RV-RTC k odbornému, všeobecně přijatému konsensu (Task 
Force series) mezi Evropskou respirační (ERS) a Americkou 
hrudní společností (ATS).

Popis přístroje a postup vyšetření
Vyšetření opět vyžaduje tlumení (sedaci) vyšetřovaného 

dítěte (Frey et al. 2010). Dítě ležící v  supinní poloze má na 
ústech a nosu přiloženou speciálně tvarovanou vyšetřovací 
masku, jejíž okraje přiléhající k tváři jsou utěsněny speciální 
silikonovou pastou (k zamezení úniku „falešného” vzduchu). 
Dítě má přes košilku nasazenu speciální nafukovatelnou 

vestičku (jacket), která je s okruhem počítačem řízeného kom-
presoru propojena tlakovou vrapovanou hadicí – viz obr. č. 7.

Přístroj po celou dobu vyšetření snímá on-line fyzikální 
proměnné související jak s klidovým dýcháním, tak s elicitací 
instrumentální pFVc. Během klidového dýchání jsou tedy sle-
dovány hodnoty V´, V, Pao a Pj (jacket pressure, tlak ve vyše-
třovací vestičce) včetně saturace Hb kyslíkem (oximetricky). 
Pečlivě je kontrolována poloha hlavy, úhel krku dítěte a těs-
nost masky. Po periodě 30 až 40 zcela pravidelných dechových 
cyklů – bez spontánních, volních hlubokých nádechů (sigh) 
– je na konci klidového nádechu provedena počítačem řízená 
instrumentální komprese hrudníku a horní části bříška dítěte 
(RTC manévr, „squeeze“ manouever). Přednastavený tlak pro 
tuto kompresi (v rozsahu 3 až 10 kPa) je přiveden do okruhu 
vyšetřovací vestičky z  počítačem řízeného kompresoru a to 
pomocí výše zmíněné hadice. Tento manévr umožní spícímu 
dítěti vydechnout za kratší časový interval (za přibližně jednu 
čtvrtinu obvyklého času – tE). Cílem je záznam urychleného 
výdechu ve dvourozměrném grafu tzv. parciální FVc, pFVc. 
Protože manévr „squeeze“ trvá cca 250 msec, může dítě ihned 
po manévru pokračovat v dosavadním pravidelném dýchání 
(podle svého dosavadního dechového vzoru).

Funkční vyšetření plic u nespolupracujících dětí (IPFT) 
obecně vyžaduje klidové dýchání jako základní podmínku 
(vyšetřované dítě by tedy nemělo plakat, nebo se vyšetření brá-
nit). Při zachování těchto podmínek proto údaje o některých 

Obr. č. 6: Vyšetření funkce plic pomocí metody RTC – významná obstrukce dýchacích cest

Popis jednotlivých grafů viz obr. č. 5. V´maxFRC bylo možno hodnotit, protože bylo dosaženo výdechové průtokové limitace (EFL); tj. poslední dvě hodnoty 
Pj vedly během manévru RTC k totožným hodnotám V´maxFRC. Minimální rozdíl mezi tvarem a velikostí obou křivek svědčí pro „malou ventilační (dechovou) 
rezervu“. Interpretační principy viz text.
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základních parametrech (dechová frekvence – RR, dále kli-
dový dechový objem – VT, případně klidová minutová venti-
lace – MV) získáváme též pomocí dalších metod (např. celo-
tělová pletyzmografie, metoda Tidal nebo baby resistance/
compliance).

Výjimečnost metody RTC je však v tom, že v posled-
ních 30 letech byla v rámci výzkumných pracovišť (např. 
Meakins-Christie Labs., McGill University Montréal 
a Univerzity Hospital of Bern, Switzerland) vypracována 
standardizace RTC metody. Stále však platí, že pro zís-
kání validních zdrojových dat je bezpodmínečně nutné zame-
zit nežádoucímu zkreslení snímaných fyzikálních proměn-
ných (viz Nejčastější chyby při měření). Měřicí zařízení má 
velmi malý mrtvý prostor (ideálně asi 10 ml), z  toho objem 
vyšetřovací masky (podle její velikosti) představuje méně 
než 50 % této hodnoty. Správnost nastavení transferu tlakové 
vlny vedoucí ke skokovému a krátkodobému nárůstu (Pj), má 
také své zákonitosti a ověřovací postupy (Stocks et al. 1996; 
Hammer et al. 2005).

Interpretační principy
Srovnání klidové FVc a parciální „usilovné“ FVc tedy 

slouží ke zjištění případné obstrukce dýchacích cest a tzv. 
výdechové průtokové limitace (samoregulace). Jak je výše 
uvedeno, výsledek RTC vyšetření je možno hodnotit kvalita-
tivně a kvantitativně.

Kvalitativní hodnocení metody RTC spočívá v posouzení 
rozdílu mezi tvarem a velikostí parciální klidové výdechové 
křivky průtok-objem („malá“ pFVc) a parciální výdechové 
křivky elicitované nejvyšším řídícím tlakem během manévru 
RTC („velká“, jinak též usilovná pFVc). Tyto rozdíly jsou pod-
kladem pro posouzení míry obstrukce především periferních 
dýchacích cest a dále, hodnocení tzv. ventilační (dechové) 
rezervy – viz levé poloviny obr. č. 5 a 6. Obecně platí, že čím 

větší je rozdíl mezi zmíněnými křivkami, tím větší je pacientova 
funkční ventilační (dechová) rezerva. Tato rezerva je nutná pro 
zvýšení průtoku dýchacími cestami např. při pláči, v pozdějším 
věku během zátěže, nemoci apod. Naopak, pokud je detekován 
minimální (obr. č. 6) nebo dokonce žádný rozdíl – hovoříme 
o funkční výdechové průtokové limitaci (jako specifické abnor-
malitě funkce plic). Při tomto funkčním stavu dýchací cesty 
vyšetřovaného dítěte nemají další kapacitu zvýšit průtokové 
hodnoty nad mez dosaženou během klidového dýchání.

Kvantitativní hodnocení metody RTC spočívá v posouzení 
velikosti parametru maximální výdechové rychlosti měřené na 
objemové hladině klidového výdechu (objemové úrovni FRC 
– V´maxFRC). Tento parametr je však hodnocen až v případě, 
kdy po jednotlivých krocích měření bylo dosaženo tzv. „klidové 
výdechové průtokové limitace“ (tidal expiratory flow limitation 
– EFL) (Tantucci et al. 1999). Jedná se o stav, kdy ani další zvý-
šení řídícího tlaku (jacket pressure – Pj) nezvýší průtokové hod-
noty během manévru RTC („squeeze“ manévru). Tohoto stavu 
lze dosáhnout postupným stoupáním řídících tlaků ve vestičce 
(Pj), tak jak je to vidět v pravých polovinách obrázků č. 5 a 6. 
V těchto částech grafů jsou grafické záznamy lineárně stoupají-
cích řídících tlaků (jacket pressure, kPa, „kruhy“) a korelujících 
hodnot V´maxFRC, ml/s, „čtverce“.

Výraz „klidová výdechová průtoková limitace“ (tidal 
expiratory flow limitation, tidal EFL) je odvozen od běžně 
užívaného výrazu „maximální výdechová průtoková limi-
tace“ (maximum expiratory flow limitation, maximum EFL). 
Výraz maximum EFL je používán pro stav, kdy ani sebevětší 
volní úsilí při provádění maximální usilovné FVc při běžné 
spirometrii nezvýší hodnoty průtoku z  předchozích pokusů. 
Pro oba případy platí, že dosažení EFL je odrazem maximál-
ního možného průtoku, neboli obrazem celkového „kalibru“ 
testovaných dýchacích cest. Platí, že nad tuto hodnotu průtok 
volně ani instrumentálně zvýšit již nelze (Volta et al. 1996).

Výše uvedený text probereme nyní na záznamech 
z našich vyšetření: fyziologický nález je zobrazen na obr. č. 5, 
patologický nález na obr. č. 6. V levé části obrázků je vždy apo-
zice „klidových“ a „usilovných“ křivek průtok-objem (FVc), 
vždy inspirační část FVc pod a exspirační část nad nulovou 
průtokovou hladinou. Na obr. č. 5 je vidět zřejmý rozdíl mezi 
tvarem menší klidové a velké usilovné parciální FVc (FVc 
instrumentálně elicitované pomocí manévru „squeeze“). 
Zásadní rozdíl je hlavně v  plochách vymezených exspirační 
části FVc a v hodnotách V´maxFRC – viz dále. U patologického 
nálezu (obr. č. 6) je zřejmý chabý rozdíl mezi tvarem klidové 
a usilovné parciální FVc. Jde nejen o minimální rozdíl mezi 
plochami vymezenými exspirační částí FVc – ale především 
o hodnoty V´maxFRC – viz dále.

V pravé části obrázku č. 5 a 6 je grafický záznam předna-
stavených řídících tlaků (jacket pressure, kPa – kruhy) a kore-
lující hodnoty V´maxFRC, ml/s (čtverce). Hodnoty V´maxFRC se 
pak odečítají na objemové hladině klidového výdechu (end-expi-
ratory volume level) značené svislou čárkovanou linií. U fyzi-
ologického nálezu (obr. č. 5) činí hodnota V´maxFRC u klidové 
křivky 40 ml/s, u elicitované („usilovné“) 180 ml/s; u patologic-
kého nálezu (obr. č. 6) činí hodnota V´maxFRC u klidové křivky 
20 ml/s, kdežto u elicitované („usilovné“) pouze 40 ml/s.

Obr. č. 7: Vyšetření funkce plic pomocí metody RTC
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Dítě klidně spí v  supinní poloze, nos a ústa kryta vyšetřovací maskou, 
kabina otevřena. Kolem hrudníčku a části břicha je volně umístěna vyšetřo-
vací vestička (jacket); do vestičky je z počítačem řízeného kompresoru pomocí 
vrapované hadice přiváděn řídící tlak (jacket pressure, Pj). Vitální funkce jsou 
monitorovány pomocí samotného měřicího zařízení (VT, RR, MV – viz zkratky) 
a pomocí pulsního oximetru (SO2, tepová frekvence).
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V pravé dolní části obou obrázků (obrázku č. 5 a 6) je 
graficky zobrazen lineární vzestup shodně přednastavených 
řídících tlaků ve vestičce (Pj) v  rozsahu 2 až 7 kPa (kruhy) 
a  odezvy korelujících hodnot V´maxFRC (čtverce): u obrázku  
č. 5 v rozsahu 80 až 180 ml/s oproti obrázku č. 6, kde je rozsah  
0 až 60 ml/s. U obou testů je nezbytné, aby ani další zvýšení Pj 
nad hodnotu 7 kPa nevedlo ke zvýšení hodnoty V´maxFRC – viz 
totožné hodnoty 6. a 7. manévru. Za tohoto stavu bylo dosaženo 
výdechové průtokové limitace (expiratory flow limitation, EFL).

Významný rozdíl v  plochách vymezených exspirační 
části FVc klidové a usilovné FVc značí dobrou ventilační 
(dechovou) rezervu (obr. č. 5), naopak minimální rozdíl v plo-
chách klidové a výsledné usilovné FVc značí velmi malou ven-
tilační (dechovou) rezervu (obr. č. 6).

Shrnutí: podstatným rozdílem mezi testem RTC uvede-
ným na obrázku č. 5 a 6 jsou diference mezi plochami vyme-
zenými výdechovými částmi klidové a usilovné FVc a dále 
významný rozdíl mezi hodnotami V´maxFRC. Z  interpretač-
ního pohledu lze tedy nálezy uzavřít tak, že v případě obrázku 
č. 5 se jedná o nález fyziologický, kdežto že v případě zazna-
menaném na obrázku č. 6 hovoříme o významné obstrukci 
(především periferních) dýchacích cest s velmi malou ventilační 
(dechovou) rezervou.

Nejčastější chyby při měření
Metoda využívající externí zdroj tlaku nutného pro eli-

citovaný „usilovný“ výdech vyžaduje obvyklou péči o kvalitu 
měřených parametrů. K tomu přistupuje péče o několik dalších 
ukazatelů. Největším problémem je periodické, nebo quasi-
-periodické dýchání s  nestejnou velikostí dechového objemu 
(VT) a dechové frekvence. Bezpečnostní okruhy přístroje za 
takových okolností vůbec nedovolí elicitaci „usilovného“ výde-
chu. Podobně příliš mělké dýchání (nízký VT) nebo bradypnoe 
u dítěte s nevhodnou mírou sedace je překážkou vyšetření (SW 
přístroje detekuje nízký klidový minutový objem). Překážkou 
vyšetření je i neklid dítěte během měření. Vedlejší, ale důležitou 
okolností je i použití nevhodné velikosti vyšetřovací vestičky, 
nebo její nevhodné upnutí na hrudníček a hypochondrium 
vyšetřovaného dítěte (zde platí, že vestička musí být zapnuta 
volně, aby nebránila volnému dýchání, ale s  mezerou mezi 
hrudníčkem a vnitřním listem vestičky 4 až 5 cm). Při prvním 
„squeeze“ manévru je automaticky hodnocena kvalita „ztrát“ 
tlakového potenciálu mezi kompresorem (s  tlakem postupně 
přednastaveným v rozsahu 3 až 10 kPa) a vestičkou (většinou 
s výsledným tlakem v rozsahu 2 až 7 kPa). Z těchto údajů ply-
nou i limitace metody RTC. Obvyklou, zcela nezbytnou pod-
mínkou akceptovatelného výsledku měření je velmi dobrá těs-
nost vyšetřovací masky, především během „squeeze“ manévru. 
Znovu zdůrazňujeme, že bez dosažení výdechové průtokové 
limitace během jednoho měřícího sezení poskytuje metoda 
RTC pouze orientační údaje o průchodnosti dýchacích cest.

Referenční hodnoty
Digitalizace vyšetřovacích (přístrojových) sestav, 

komerční důvody a pokroky ve standardizaci metod IPFT 
vedly v  posledních 15 až 20 letech k  získání použitelných 
údajů o compliance a rezistenci respiračního systému.

Studie stanovující normální (referenční) hodnoty respi-
račního systému získaných metodou RTC v  nejnižších věko-
vých skupinách nejsou časté. Za velmi spolehlivé, „robustní“ 
a použitelné pro studie o dětech s respiračními onemocněními 
z  hlediska výpočtu z-score jsou považovány dvě práce: mul-
ticentrická studie ze série ERS/ATS Task Force „Tidal forced 
expirations“ vedená P. D. Slyem (Sly et al. 2000), a dále multi-
centrická studie vedená doktorkou A.-F. Hoo (Hoo et al. 2002). 
Vzhledem k určitým interpretačním nejistotám se doporučuje 
vytvořit vlastní normy, tj. získat validní fyziologické (refe-
renční) hodnoty u souboru zdravých dětí pomocí stejných 
metod (Gappa 2008). Tento přístup má sice etické problémy 
(indikace k funkčnímu plicnímu vyšetření u dítěte bez respirač-
ních problémů, nutnost sedace), s takto ideálně získanými refe-
renčními hodnotami je však možno porovnávat abnormální 
hodnoty u  dětí s  respiračními onemocněními bez obav, zda 
nedošlo např. k metodickým odchylkám při měření referenč-
ního souboru. Naměřená data jsou pak nejčastěji vyjadřována 
v % referenčních hodnotách nebo pomocí z-score (SD-score).

Výtěžnost vyšetření a význam pro klinickou praxi
Metoda RTC posuzuje průchodnost především peri-

ferních dýchacích cest. Jak je výše uvedeno, metoda využívá 
tzv. parciální výdechové FVc (pFVc). Tyto pFVc jsou přede-
vším u jedinců se zvýšenou průduškovou reaktivitou citlivěj-
ším ukazatelem případné bronchokonstrikce, než standardní 
„maximální“ výdechové FVc. Tato vyšší senzitivita vůči bron-
chodilatačnímu a/nebo bronchokonstrikčnímu agens se stává 
podstatnou výhodou především u testů měření průduškové 
reaktivity (bronchomotorické testy).

Jinou výhodnou vlastností metody RTC je možnost 
posouzení mechaniky respiračního systému. Je to dáno tím, že 
objemová hladina po elicitovaném (usilovném) výdechu se 
mění podle míry pružnosti respiračního systému (rs). Jinými 
slovy: míra poklesu objemové hladiny po „squeeze“ manévru 
odpovídá míře poddajnosti rs, čili čím významnější pokles po 
squeeze manévru pozorujeme – tím je pravděpodobnost vyšší 
poddajnosti rs větší. Dodáváme, že ideálním postupem, jak 
posuzovat funkci plic, je mít k dispozici paletu výsledků růz-
ných metod a teprve na základě správné interpretační strate-
gie stanovit správný klinický závěr. V případě metody RTC je 
ideálním doplňkem celotělová pletyzmografie (k diverzifikaci 
obstrukce centrálních a periferních dýchacích cest) a metoda 
baby resistance/compliance (k přímému měření compliance 
respiračního systému).

Nejzásadnějším přínosem metody RTC je její neinva-
zivnost. Metoda může vyloučit nebo naopak potvrdit vážné 
obstruktivní poruchy funkce plic. Metoda může dále posoudit 
míru ventilační (dechové) rezervy s ohledem na budoucí zátě-
žovou toleranci testovaného kojence/batolete.

Rizika vyšetření
Měření u dobře připravených dětí trvá kolem 10 minut. 

Lze vyšetřovat od nejútlejšího věku. Rizika vyšetření jsou 
minimální (viz výše). Jedinou výjimkou jsou vrozené defor-
mity hrudníku (pectus excavatum, pectus carinatum, těžká 
skolióza páteře) nebo např. peroperačně získané deformity 

Funkční vyšetření plic u nespolupracujících dětíFunkční vyšetření plic u nespolupracujících dětíFunkční vyšetření plic u nespolupracujících dětí
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hrudníku; tyto deformity mohou ovlivnit interpretaci získa-
ných výsledků. Sporná je indikace u těžkého stupně kyselého 
a zásaditého GERD. Limitace metody jsou jinak minimální. 
Základním předpokladem úspěchu vyšetření a získání valid-
ních údajů je přesná funkce přístroje, dobrá těsnost masky, 
dobrá sehranost vyšetřujícího personálu a vynikající znalost 
interpretace naměřených dat. Vzhledem k tomu, že se vyšet-
ření provádí výhradně na oddělení s kompletním diagnostic-
kým a léčebným zázemím, jsou rizika zanedbatelná.

Shrnutí
Metoda RTC umožňuje stanovit především obstrukční 

plicní dysfunkce, dále stavy označované jako výdechové prů-
tokové limitace, míru dechové (ventilační) rezervy a částečně 
těž pružné vlastnosti respiračního systému.

Použité zkratky
ATS Americká hrudní společnost
Ccw  compliance hrudní stěny
CL  compliance plic 
Crs  compliance respiračního systému 
dyn, st  indexy značící dynamické nebo statické podmínky měření
EFL výdechová průtoková limitace
ERS Evropská respirační společnost
FDA Food and Drugs Administration
FOT metoda nucených oscilací
FRCp  funkční reziduální kapacita (měřená bodypletyzmograficky)
GERD gastroezofageální reflux
HBr Hering-Breuerův inflační reflex
IPFT infant pulmonary function testing, funkční vyšetření nespolupracujících dětí 
MOT metoda mnohočetného uzávěru dýchacích cest
MV (klidová) minutová ventilace
pFVc  parciální křivka průtok-objem
Pao ústní tlak
Pj jacket pressure, tlak ve vyšetřovací vestičce
Poe jícnový tlak
Ptp transpulmonální tlak 
Raw proudový odpor dýchacích cest
Reff efektivní proudový odpor dýchacích cest
Raw proudový odpor dýchacích cest
Rcw odpor hrudníku
RLT  odpor plicní tkáně
Rrs  odpor respiračního systému
RR dechová frekvence
RTC  rychlá thorakoabdominální komprese
RV-RTC  rychlá thorakoabdominální komprese s inciální inflací
SOT metoda jediného uzávěru dýchacích cest
sReff specifický efektivní proudový odpor dýchacích cest
TLC celková kapacita plicní
TCrs nebo τ  časová konstanta (respiračního systému)
V objem
V´ průtok
V´maxFRC  maximální průtok na objemové úrovni FRC (klidové výdechové polohy)
VT dechový objem
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Případ pozdně diagnostikované  
cystické fibrózy

Petr Jakubec1, Martina Plačková2

1Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN a LF UP Olomouc
2Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí, FN Ostrava-Poruba

Souhrn:
Cystická fibróza je nejčastější letální autozomálně recesivní dědičná choroba 

v indoevropské populaci. Nejzávažnější patologické změny jsou lokalizovány v dýcha-
cích cestách, plicích a pankreatu, ale postihuje i ostatní části gastrointestinálního sys-
tému, pohlavní žlázy, kůži a vzácně i srdce. Nejčastější příčinou smrti je poškození plic 
a kardiorespirační selhání. V  minulosti se  pacienti s  cystickou fibrózou dožívali jen 
několika let. Dnes se díky moderní léčbě průměrné dožití pohybuje okolo 35 let života. 
Cystická fibróza je většinou diagnostikována již v  prvních měsících či letech života 
kvůli typickým respiračním a/nebo gastrointestinálním projevům. Část nemocných 
má ale mírnější formu nemoci s nespecifickými postiženími. Tato postižení jsou pak 
často diagnostikována jako jiná onemocnění a neadekvátně léčena. Popisujeme případ 
pacientky s mírnější formou onemocnění, u které byla cystická fibróza diagnostikována 
až v 54 letech věku, kdy byla zahájena adekvátní léčba této nemoci.

Summary:
The case of late diagnostic cystic fibrosis

Cystic fibrosis is the most lethal autosomal recessive hereditary disease 
in  Caucasians. The most serious pathological changes are situated in airways, lung 
and pancreas, but cystic fibrosis afflicts other parts of the digestive tract, genital sys-
tem and  skin. Heart is involved rarely too. The most common cause of death is the 
lung damage and cardiopulmonary failure. The length of life of CF patients was very 
short in the past. The average survival is about 35 years due to management advances 
today. The cystic fibrosis is mostly diagnosed due to respiratory and/or gastrointestinal 
manifestations already within months or years of life. The part of patients has a milder 
form of  disease with nonspecific impairments. These impairments are often diagno-
sed as a different disease and are not treated correctly. We describe a case of woman 
with milder CF disease, which diagnosis of CF was done even fifty-four years of age 
and appropriate management of this disease was started.

Jakubec, P., Plačková, M. Případ pozdně diagnostikované cystické fibrózy. Kazuistiky v alergologii, pneumologii 
a ORL 9, 1: 16–21, 2012.
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Úvod
Cystická fibróza (CF) (dříve byl užíván i termín mukovisci-

dóza) je autozomálně recesivní onemocnění, které je nejčastější 
smrtelnou geneticky podmíněnou chorobou indoevropského 
obyvatelstva, kde se vyskytuje u jednoho z 2 500–3 000 naroze-
ných dětí. Množství nosičů mutované genové alely se odhaduje 
na 3–4 % celé populace. Naopak u asijských a afrických národů 
je CF vzácná s incidencí 1/100 000 narozených dětí (MacIntosh 
et Cutting 1992). Podstatou choroby je mutace cystic fibrosis 
transmembrane conductance regulator (CFTR) genu, ulože-
ného na dlouhém raménku 7. chromozomu a identifikovaném 
v  roce 1989. Tento gen kóduje stejnojmenný protein cystic fib-
rosis transmembrane conductance regulator. Protein CFTR 
(česky transmembránový regulátor vodivosti) je cyklickým 

adenosinmonofosfátem regulovaný chloridový kanál umístěný 
v apikální membráně epiteliálních buněk, který hraje ústřední roli 
v řízení transportu iontů přes buněčnou membránu a ovlivňuje 
i jiné membránové proteiny, zvláště epiteliální natriový kanál – 
ENaC. Důsledkem je nedostatečné vylučování chloridů z buněk, 
na druhé straně dochází k nadměrné absorpci natria (sekundárně 
i vody), což vede ke změně složení a vlastností sekretů (Bush et al. 
2006). Defektní CFTR protein mimo to dysreguluje cytokinovou 
síť a alteruje sekreční funkci podslizničních žlázových buněk 
a tím také mění viskozitu a vlastnosti sekretů (Boucher 2004).

Cystická fibróza postihuje všechny tělesné systémy 
s výjimkou centrální nervové soustavy (CNS), nicméně domi-
nantně je postižen respirační a gastrointestinální systém 
(Skalická et al. 2010).
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Obr. č. 1: Zadopřední skiagram hrudníku – infiltrace 
v pravém dolním plicním poli
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Obr. č. 2: Zadopřední skiagram hrudníku – infiltrace 
v levém dolním a středním plicním poli
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V  kazuistice popisujeme raritní případ naší pacientky 
s atypickým průběhem onemocnění, u které byla až v 54 letech 
věku definitivně potvrzena diagnóza cystické fibrózy a zahá-
jena adekvátní léčba této nemoci.

Kazuistika
Jedná se o nyní 56letou ženu, která je dlouhodobě 

v plném invalidním důchodu, dříve pracovala jako pokojská. 
Je nekuřačka a popírá abusus alkoholu i jiných návykových 
látek.

Její otec prodělal tuberkulózu plic a zemřel na karci-
nom žaludku, matka má asthma bronchiale. Udávala alergii 
na pyly, prach, peří, roztoče, trávy, z  léků na roxithromycin, 
tetracyklin a penicilin. Gynekologická anamnéza je nega-
tivní. Dlouhodobě užívá methylprednisolon (Medrol 4 mg), 
flutikason, salmeterol (Seretide diskus 50/500), ciklesonid 
(Alvesco), salbutamol (Ventolin N), cetirizin (Zyrtec), teo-
fylin (Afonilum), omeprazol (Apo-ome), alfakalcidol (Alpha 
D3), kyselinu askorbovou, hydrát síranu železnatého (Sorbifer 
Durules), magnesium lacticum. V  osobní anamnéze uvádí 
pacientka chronickou rinosinusitidu, cholecystolitiázu, ant-
rumgastritidu s negativním Helicobacter pylori, duodeno-
gastrický reflex, osteopenii, bursitis calcarea, je sledována na 
revmatologii pro suspektní Bechtěrevovu nemoc. Dále udává 
opakované respirační potíže, již v  předškolním věku měla 
několikrát zápaly plic, opakovaně záněty středního ucha, časté 
vyrážky a kopřivky, dvakrát prodělala černý kašel. Po nástupu 

do školy došlo ke zmírnění potíží. V 10 letech věku kašlala 
krev, od té doby již nikdy krev nekašlala. Byla sledována na 
plicní ambulanci pro kontakt s TBC – otec měl TBC plic. 
V roce 1974 měla operaci pravé čelistní dutiny pro recidivující 
sinusitidy. Od té doby se začaly zhoršovat respirační potíže, 
v  roce 1975 byly zjištěny i bronchiektázie v levém horním 
laloku. V roce 1977 byla plánována operace bronchiektázií, 
kterou ale nemocná odmítla. Během dalších let se postupně 
rozvinuly bronchiektázie obou plic. V roce 1987 bylo dia-
gnostikováno asthma bronchiale s  nálezem středně těžké 
obstrukční poruchy ventilace, od roku 1997 užívá systémové 
kortikoidy. Od roku 1989 má pacientka chronickou koloni-
zaci dýchacích cest Pseudomonas aeruginosa. V roce 2000 
prodělala pneumonii vlevo, v roce 2008 měla dvakrát pneu-
monii. Opakovaně byla pro respirační infekty hospitalizována 
v  Odborném léčebném ústavu Jablunkov. Ke zhoršení stavu 
došlo v  roce 2009, kdy byla pacientka od 11. do 19. února 
hospitalizována na Plicním oddělení FN Ostrava-Poruba pro 
pravostrannou pneumonii (obr. č. 1). Ve sputu byla nalezena 
Pseudomonas aeruginosa a kvasinky a pacientka byla léčena 
gentamycinem a ketokonazolem.

Již týden po propuštění byla hospitalizována opět, tento-
krát s levostrannou pneumonií (obr. č. 2). Ve sputu byla opět 
přítomna Pseudomonas aeruginosa a kvasinky; pacientka byla 
léčena kombinací inhalačního colistinu, gentamycinu a fluko-
nazolu. Další hospitalizace na Plicním oddělení FN Ostrava-
Poruba proběhla od 5. do 15. května 2009 z  důvodu obou-
stranné pneumonie (obr. č. 3). Ve sputu byla zjištěna opět 
Pseudomonas aeruginosa a byla nasazena antibiotická léčba 
ciprofloxacinem. Po deseti dnech od propuštění byla paci-
entka hospitalizována opět pro levostrannou pneumonii, pro-
mítající se na skiagramu hrudníku do oblasti levého klíčku 
(obr. č. 4). Ve sputu byla nalezena Pseudomonas aeruginosa, 
kvasinky, Aspergillus fumigatus (ale protilátky proti této plísni 
byly negativní).

Bechtěrev Vladimir Michajlovič (1857–1927) – ruský neurofyziolog a psychiatr. 
Vystudoval Vojenskou lékařskou akademii v St. Petersburgu. Jeho vědeckým rivalem 
se stal Ivan Pavlov – ve stejné době oba pracovali na teorii podmíněného reflexu. 
Jeho největším přínosem je objev spojitosti hypokampu s lidskou pamětí. Studoval 
nemoci pohybového aparátu a přispěl k diagnostice nervových chorob. V roce 1927 
byl povolán Stalinem ke konzultaci jeho psychického stavu. Po této návštěvě určil 
Bechtěrev Stalinovu diagnózu jako „paranoia“ a ještě téhož dne zemřel. 

(zdroj informací: archiv redakce)
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Vyšetření sputa na Mycobacterium tuberculosis bylo 
opakovaně mikroskopicky i kultivačně negativní. Pacientka 
byla léčena kombinací amikacin+ceftazidim+flukonazol. 
Pacientka tedy prodělala během pěti měsíců celkem čtyřikrát 
pneumonii v různých lokalizacích.

Z tohoto důvodu bylo pátráno po možné primární pří-
čině recidivujících pneumonií a v  rámci diferenciální dia-
gnostiky bylo pomýšleno na možnost cystické fibrózy. Stav 
jsme konzultovali s  lékaři Centra cystické fibrózy dospělých 
Plicní kliniky FN Olomouc, kteří doporučili provést diagnos-
tická vyšetření stran možné cystické fibrózy. Výsledek potního 
testu se pohyboval v „šedé zóně“ 30–60 mmol/l (44 mmol/l), 
elastáza ve stolici byla normální (>500 μg/g). Molekulárně 
genetickým vyšetřením provedeným ve FN Ostrava s analý-
zou rozšířeného spektra 36 mutací CFTR (7q31.1) genu byla 
prokázána jedna mutace CFTR genu – 2143del IT (2143del 
IT/non). Tyto výsledky vedly k vysokému podezření na mož-
nou přítomnost cystické fibrózy. Další vzorek krve pacientky 
byl zaslán do Ústavu genetiky a molekulární biochemie FN 
Motol k doplnění molekulárně genetického vyšetření a sekve-
nování CFTR genu.

Po domluvě byla pacientka na základě dosavadních 
vyšetření a i přes neznámý výsledek podrobného moleku-
lárně genetického vyšetření a sekvenování CFTR genu pře-
dána do péče Centra pro cystickou fibrózu dospělých Plicní 
kliniky FN Olomouc. Vstupní vyšetření v Centru pro cystic-
kou fibrózu dospělých Plicní kliniky FN Olomouc proběhlo 
12. června 2009. Subjektivně pacientka udávala produktivní 
kašel s vykašláváním žlutých hlenů, při exacerbaci vykaš-
lávání zelených hustých, vykašle dobře, po odkašlání není 
pocit přetrvávajícího zahlenění, dušnost při zátěži, bodavé 
bolesti pod pravou lopatkou, zácpovitou stolici. Dále udá-
vala váhový úbytek cca 3 kg v  posledních týdnech až měsí-
cích, další potíže negovala. Objektivně byla konstatována 

atletická konstituce, klidově eupnoe, nebyly známky cyanózy 
ani ikteru, hydratace byla dobrá, saturace oxymetrem na prstu 
při dýchání pokojového vzduchu byla 97 %, na hlavě a krku 
nebyl nalezen patologický nález, srdeční akce byla pravidelná 
s frekvencí 106 pulsů za minutu, hodnota krevního tlaku byla 
120/60 mmHg, poslechově bylo dýchání sklípkové s prodlou-
ženým exspiriem, v kterém byly přítomny ojedinělé jemné pís-
koty, nález na břiše a končetinách byl v normě. Laboratorní 
vyšetření ukázalo normální hodnoty krevního obrazu, koa-
gulace, buněčné a humorální imunity (jen vyšší hodnota IgE 
– 130 IU/ml) a biochemie včetně glykemie, hladiny vitamínů  
a markerů nutrice. Ve sputu byla přítomna Pseudomonas aeru-
ginosa v koncentraci 1011/ml a Candida albicans v koncentraci  
103/ml. Vyšetření sputa na Mycobacterium tuberculosis bylo 
mikroskopicky i kultivačně negativní. PCR vyšetření na pří-
tomnost Aspergillus ve sputu a krvi, stejně tak jako galaktoma-
nan a specifické IgE protilátky proti Aspergillus byly negativní. 
Na skiagramu hrudníku byl nalezen jen drobný pruhovitý 
stín ve středním plicním poli vlevo, jinak byl nález normální. 
Spirometricky byla zjištěna lehká obstrukční ventilační poru-
cha, (vitální kapacita – VC 3,09=100 %, usilovně vydechnutý 
objem vzduchu za 1 sekundu – FEV1 1,93=73 %, FEV1/VC 
62 %, usilovný respirační průtok – FEF75 32 %), reziduální 
objem, celková plicní kapacita a odpory dýchacích cest byly 
v normě.

Nález byl uzavřen jako v. s. cystická fibróza, oligosympto-
matická forma se sinobronchiálním postižením, pankreaticky 
suficientní, potní test hraniční (Cl 44 mmol/l), CFTR mutace 
2143delT/non, bronchiektázie, astmatické projevy, stav po 
recidivujících pneumoniích a infektech dolních cest dýcha-
cích, chronická rinosinusitida, chronická kolonizace dýcha-
cích cest Pseudomonas aeruginosa, lehká obstrukční porucha 
ventilace, protrahovaný váhový úbytek, osteopenie v. s. kom-
binované etiologie. I přes prozatímní neverifikaci cystické 

Obr. č. 3: Zadopřední skiagram hrudníku – infiltrace 
na rozhraní pravého horního a středního plicního pole 
laterálně, v pravém dolním plicním poli a levém dolním 
a středním plicním poli
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Obr. č. 4: Zadopřední skiagram hrudníku – nová infiltrace 
v levém horním plicním poli promítající se částečně do 
levé klíční kosti
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fibrózy byla zahájena standardní léčba cystické fibrózy ve slo-
žení inhalační colistin 1 milion jednotek 2x denně, inhalační 
DNA-áza (Pulmozyne) 1x denně, azithromycin 250  mg tbl 
1x denně (jako imunomodulace), ambroxol 3x denně, ke zlep-
šení výživy přidán Nutridrink 1–2 lahvičky a Protifar 1 lžička 
do hlavního jídla 3x denně.

V  září 2009 byl zaslán výsledek genetického vyšetření 
CFTR genu z Ústavu genetiky a molekulární biochemie FN 
Motol s nálezem: pacientka je složený heterozygot pro mutace 
CFTR genu 2143delT a 711+3A-G (2143delT/711+3A-G). 
K  definitivnímu potvrzení diagnózy cystické fibrózy došlo 
tedy až v 54 letech věku nemocné, což potvrdilo naši před-
chozí pracovní diagnózu atypické oligosymptomatické formy 
cystické fibrózy.

Při kontrolních vyšetřeních pacientka udávala celkově 
výrazné zlepšení stavu, vykašlávání bílých hlenů s malou pří-
měsí žlutého a zeleného hlenu, bez pocitu zahlenění, občasné 
mírné tlaky na hrudi, spontánně odeznívající, dech se výrazně 
zlepšil, se zadýcháváním jen při velké námaze, další potíže neu-
dávala. Objektivní nález byl zcela v normě. Laboratorní hod-
noty krevního obrazu, koagulace a biochemie byly normální. 

léčbě k výraznému zmírnění obtíží, zlepšení klinického stavu, 
funkčních parametrů a především kvality života.

Diskuse
Klinický obraz CF je velmi různorodý a postihuje řadu 

orgánů. K projevům CF náleží:
1. Chronické sinobronchiální onemocnění – recidivující 

pneumonie a infekty dolních cest dýchacích (DCD), 
sinusitidy chronické či recidivující, nosní polypóza, 
perzistující kolonizace nebo infekce DCD patogeny 
typickými pro CF: Staphylococcus aureus, Haemophilus 
influenzae, Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia 
cepacia, chronický produktivní kašel, pískoty, hype-
rinflace, paličkovité prsty, typické radiologické změny 
na skiagramu hrudníku a/nebo počítačové tomo-
grafii s  vysokým prostorovým rozlišením (HRCT) 
plic, přítomnost obstrukční ventilační poruchy jinak 
nevysvětlitelné;

2. Gastrointestinální onemocnění – postižení pankre-
atu (zevní insuficience pankreatu se steatoreou, reci-
divující pankreatitidy, sekundární diabetes mellitus – 
CFRD), postižení střeva (mekoniový ileus, syndrom 
distální střevní, obstrukce, prolaps rekta), chronické 
hepatobiliární onemocnění až do obrazu biliární cir-
hózy (cystic fibrosis liver disease – CFLD);

3. Malnutrice – hubnutí, porucha růstu, steatorea, avi-
taminóza vitamínů rozpustných v  tucích, osteope-
nie, osteoporóza (cystic fibrosis bone disease, CFBD), 
hypoproteinemické otoky;

4. Obstruktivní azoospermie – způsobená kongenitální 
bilaterální agenezí vas deferens – CBAVD (u 98 % 
mužů s CF);

5. Syndrom ztráty solí – akutní ztráta solí s  hypovole-
mickým šokem, chronická metabolická alkalóza.

Diagnostika CF je založena na klinických projevech one-
mocnění, ale k definitivní verifikaci diagnózy CF musí být spl-
něna alespoň jedna z dalších tří podmínek. Jde o potní test, 
který musí být pro diagnózu CF opakovaně pozitivní. V potu 
vyšetřujeme koncentraci chloridů. Normální koncentrace 
chloridů v potu je 10–30 (40) mmol/l, hraniční hodnoty jsou 
30(40)–60 mmol/l. Při výsledku nad 60 mmol/l je vyšetření 
pozitivní. Při molekulárně genetické diagnostice CF vyšetřu-
jeme DNA z  leukocytů žilní krve. Vyšetření je pozitivní při 
nálezu mutace obou alel CFTR genu. Geneticky by měli být 
vyšetřeni i rodiče, sourozenci a pokrevní příbuzní CF paci-
entů. Poslední možností je vyšetření transepiteliálního rozdílu 
potenciálů na nosní nebo rektální sliznici po aplikaci isoprote-
renolu nebo amiloridu (toto vyšetření se v ČR t. č. neprovádí).

Obr. č. 5:  Zadopřední skiagram hrudníku – pruhovité 
zastření v levém středním plicním poli, jinak normální 
nález
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Ve sputu přetrvávala Pseudomonas aeruginosa v koncentraci 
107/ml. Na rentgenu hrudníku přetrvával stacionární nález 
minimálních změn (obr. č. 5). Spirometricky již nebyla pro-
kázána porucha ventilace (VC 3,67=120 % , FEV1 2,93=112 %, 
FEV1/VC 80 % , FEF75  114 % ) reziduální objem, celková 
plicní kapacita a odpory dýchacích cest byly taktéž v normě.

Od okamžiku diagnostikování CF a zahájení adekvátní 
léčby tohoto onemocnění je pacientka v dlouhodobě stabili-
zovaném stavu (2,5 roku) bez nutnosti hospitalizace. V tomto 
období prodělala jen dvě běžné respirační infekce s lehkým 
průběhem, které byly zvládnuty ambulantní léčbou a perorál-
ními antibiotiky. U pacientky došlo díky cílené a komplexní 

Burkholder Walter H. – americký fytopatolog, člen Americké mikrobiologické 
společnosti. Vzdělání ukončil na Cornellově univerzitě, kde poté působil jako pro-
fesor. V letech 1947 a 1948 identifikoval bakterii, způsobující onemocnění pěstitelů 
zeleniny a 1950 ji popsal pod názvem Pseudomonas cepacia podle latinského názvu 
cibule. V roce 1992 byl tento druh označen jako nový rod – Burkholderia spp. odpo-
vědný za hnilobu cibule a kolonizující nejbližší okolí mnoha rostlinných druhů. 
Bakterie komplexu B. cepacia (Bcc) jsou oportunními patogeny pro nemocné CF. 

(zdroj informací: archiv redakce)
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V  současné době je popsáno více než 1 800 mutací 
CFTR genu. Naprostá většina z nich je tzv. privátních, které 
se vyskytují jen u jednoho CF nemocného na světě. Jen okolo 
30 mutací CFTR genu se vyskytuje s četností >0,1 %. Existují 
mutace, které jsou etnicky specifické nebo mají vyšší výskyt 
v  izolovaných populacích nebo náboženských skupinách. 
Mutace CFTR genu jsou děleny podle mechanismu poškození 
struktury resp. funkce CFTR proteinu do šesti tříd (tab. č. 1) 
(Voter et Ren 2008). Existuje široké spektrum fenotypových 
projevů CF asociované se specifickými mutacemi CFTR genu 
(Rowntree et Harris 2003). Nelze sice přesně určit korelaci 
mezi genotypem a fenotypem CF, který je ovlivňován mimo 
mutaci CFTR genu dalšími tzv. „modifikujícími“ geny a fak-
tory zevního prostředí (Gambardella et al. 2006; Rauh et al. 
2010), přesto jsou mutace I.–III. + VI. třídy spojeny s pankre-
atickou insuficiencí, těžším průběhem nemoci a časnější mor-
talitou (Paranjape et Zajtlin 2008). Vztah mezi genotypem 
a závažností plicního postižení ale není tak těsný a je určován 
mnoha dalšími faktory, které regulují lokální plicní obranné 
mechanismy a procesy zánětlivé odpovědi.

Nicméně lze obecně konstatovat, že závažnost choroby 
nepřímo odpovídá zbytkovému množství funkčního CFTR 
proteinu. Absolutně porušená funkce CFTR proteinu (<5 % 
normy) vede k závažnému průběhu CF, naopak i minimální 
zachovalá funkce CFTR proteinu může výrazně zmírnit míru 
postižení v různých orgánových systémech (Noone et Kowles 
2001). Jednotlivé orgány se mezi sebou liší senzitivitou 
k nedostatku funkčního CFTR proteinu (Boyle 2003). To vede 
k různým klinickým projevům CF u jednotlivých nemocných, 
od formy klasické k formám oligo- až monosymptomatic-
kým. Z molekulárně genetického hlediska existují na jedné 
straně spektra „těžké“ mutace CFTR genu, způsobující velmi 
těžké postižení CFTR proteinu, které vede k rozvoji závažné 
klasické formy CF. Na druhé straně spektra jsou přítomny 
„mírné“ mutace CFTR genu, které zachovávají minimální 
funkci CFTR proteinu v apikální membráně buněk a klinicky 
se projevují mírnějším průběhem choroby (Vávrová et al. 
2006). V  případě přítomnosti kombinace „těžké“ a „mírné“ 
mutace na alelách CFTR genu u nemocného s CF se objevují 
klinické projevy „mírné“ mutace CFTR genu. Nejcitlivější na 
nedostatek CFTR proteinu je mužské pohlavní ústrojí (resp. 
vas deferens), kde již snížení funkce CFTR proteinu pod 50 % 
normy vede ke kongenitální bilaterální agenezi vas deferens 
(CBAVD), která se klinicky projevuje mužskou infertilitou.

V případě mírnějších oligo- či monosymptomatických 
forem CF mluvíme o tzv. atypické formě CF, která postihuje 

přibližně 2 % nemocných s CF (Boyle 2003; De Boeck et al. 
2006). U ní je koncentrace chloridů v potu normální nebo hra-
niční hodnoty, nebývá přítomna exokrinní pankreatická insu-
ficience a klinicky bývá postižen minimálně jeden orgánový 
systém. Tento typ CF se často klinicky projevuje až  během 
dospívání či dospělosti (Kerem 2006). Mimo CBAVD může 
být postižen gastrointestinální systém nebo je přítomno, vět-
šinou mírnější, postižení respiračního systému (tab. č. 2). 
Při výskytu těchto projevů je indikováno vyšetření ve speci-
alizovaném centru včetně vyšetření potního testu a moleku-
lárně genetické vyšetření mutací CFTR genu k vyloučení CF. 
Abychom taková postižení mohli označit za atypickou formu 
CF, musí být u nemocného vždy nalezeny dvě mutace CFTR 
genu. V případě, že je nalezena pouze jedna mutace CFTR 
genu, pak hovoříme o tzv. s CFTR spojených onemocněních 
či CFTRpatiích (Parnjape et Zeitlin 2008). Při pozitivním 
nálezu atypické formy CF je nutné sledování a léčení v cen-
trech CF. Zvláště důležité je pečlivé sledování a pravidelné 
vyšetřování respiračního systému, zahrnující mikrobiologická 
vyšetření sekretů dýchacích cest, funkční vyšetření plic a RTG 
(CT) hrudníku a paranazálních dutin. Nelze totiž vyloučit, že 
s postupujícím věkem přejde atypická forma CF do klinického 
obrazu typické formy CF.

Mutace 2143delT je jedna ze „slovanských“ mutací CFTR 
genu. V České republice se nachází u více než 1 % nemocných 
s CF a klinicky patří k „těžším“ mutacím CFTR genu. Mutace 
711+3A>G je vzácná mutace, vyskytující se v  britské, řecké 
a makedonské populaci (www.findbase.org). Dle údajů z čes-
kého CF registru je naše nemocná druhou zjištěnou pacientku 
s cystickou fibrózou s touto mutací CFTR genu. Tato mutace je 
spojena s mírnějším průběhem onemocnění (Castellani et al. 
2008).

Obecně lze říci, že i pozdní diagnostikování cystické 
fibrózy a zahájení adekvátní léčby tohoto onemocnění vede 
k zmírnění obtíží, zlepšení klinického stavu, funkčních para-
metrů a především kvality života.

Tab. č. 1: Dělení mutací CFTR genu

třída typ poruchy
I. třída porucha produkce CFTR proteinu

II. třída porucha maturace CFTR proteinu

III. třída porucha regulace CFTR  proteinu

IV. třída porucha vedení iontů CFTR proteinem

V. třída porucha stability mRNA CFTR proteinu

VI. třída porucha stability maturovaného CFTR proteinu

Tab. č. 2: Klinické projevy atypické formy CF

orgánový systém  klinická forma

mužské pohlavní ústrojí – izolovaná obstruktivní azoospermie 
(kongenitální bilaterální ageneze vas deferens 
– CBAVD)

horní cesty dýchací – nosní polypóza (recidivující)
– recidivující sinusitidy

dolní cesty dýchací – diseminované bronchiektázie
– mírné formy chronické obstrukční plicní 
nemoci
– recidivující bronchitidy s výraznou muko-
purulentní expektorací a infekcí Pseudomonas 
aeruginosa, Stafylococcus aureus
– alergická bronchopulmonální aspergilóza 
(ABPA)

gastrointestinální systém – idiopatická chronická pankreatitida, recidivu-
jící akutní pankreatitida
– postižení hepatobiliárního systému (CFLD) – 
cholestáza, biliární cirhóza jater
– sekundární diabetes mellitus (CFRDM)
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Závěr
Většina případů cystické fibrózy probíhá pod obra-

zem typické formy tohoto onemocnění a je diagnostikováno 
již v útlém dětském věku. Přesto je nutné na cystickou fibrózu 
myslet i u pacientů v dospělém věku v případech nespecific-
kých a diagnosticky dobře nevysvětlitelných postižení, zvláště 
respiračního a gastrointestinálního systému. Při nálezu těchto 
projevů je indikováno vyšetření k vyloučení cystické fibrózy. 
Jestliže je diagnóza atypické formy cystické fibrózy potvrzena, 
je nutné sledování a léčení těchto nemocných v centrech cys-
tické fibrózy. Nelze totiž vyloučit, že s  postupujícím věkem 
přejde atypická forma cystické fibrózy do klinického obrazu 
typické formy cystické fibrózy.
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Souhrn:
Sdělení dokumentuje případ nemocné s koincidencí pneumonie, hypogamaglo-

bulinemie, autoimunitní hemolytické anemie a non-Hodgkinského lymfomu. V  pří-
spěvku jsou diskutovány možné příčiny, diagnostika a léčba autoimunitních hemoly-
tických anemií.

Summary:
Icterus and infiltrate on the chest X ray

The paper documents a case of a female patient with a coincidence of a pneu-
monia, hypogamaglobulinemia, autoimmune hemolytic anemia and non-Hodgkin 
lymphoma. Possible causes, diagnostic procedures and the treatment of autoimmune 
hemolytic anemia are discussed in our paper. 

Šterclová, M., Vašáková, M., Mašková, Z. Ikterus a infiltrát na skiagramu hrudníku. Kazuistiky v alergologii, 
pneumologii a ORL 9, 1: 22–24, 2012.
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Ikterus a infiltrát na skiagramu 
hrudníku

Úvod
Diferenciální diagnostika infiltrátu na skiagramu hrud-

níku, ikteru a hepatomegalie zahrnuje v pneumologii široké 
spektrum diagnóz včetně infekcí a nádorových onemocnění. 
Nejčastější plicní infekční onemocnění, které zároveň zůstává 
nejčastější příčinou úmrtí z  infekčních příčin v  rozvinutých 
zemích, je pneumonie. Pneumonie vznikající mimo nemoc-
niční prostředí a bez vztahu ke zdravotnickým výkonům se 
označuje jako komunitní (Kolek et al. 2011). Koincidence 
komunitní pneumonie, non-Hodgkinského lymfomu a auto-
imunitní hemolytické anemie (AIHA) je jednou z málo čas-
tých příčin výše uvedených symptomů.

Kazuistika
75letá žena byla přijata pro nejasný pravostranný nález 

na skiagramu hrudníku (obr. č. 1).
Pacientka byla přivezena na ambulanci rychlou záchran-

nou službou, pro celkovou slabost prakticky imobilní, dehydra-
tovaná, výrazně ikterická, klidově dušná. Potíže nastaly cca před 
týdnem, kdy se objevila nevolnost a zvracení, teploty kolem 
38 ºC, kašel bez expektorace a bolest za hrudní kostí bez pro-
pagace. Praktickým lékařem byla zahájena den před přijetím 
léčba antibiotiky (amoxicilin/klavulanát), bez efektu. Nemocná 

později doplnila, že pozorovala velmi tmavou moč. Při přijetí 
vykazovala pacientka kvalitativní poruchu vědomí (byla ori-
entována pouze osobou). Osobní anamnézu nebylo možno 
validně odebrat a byla doplněna později po příchodu manžela. 
Pacientka byla hypertonička, dlouhodobě léčená pro depresivní 
syndrom. Data o současné medikaci nemocné byla velmi neú-
plná a zahrnovala pouze antidepresivum (bupropion) a anxio-
lytikum (hydroxyzin). Nemocná byla celoživotní nekuřačkou, 
nyní ve starobním důchodu, v minulosti pracovala ve zdravot-
nickém nakladatelství. Kontakt s azbestem negovala. Při fyzikál-
ním vyšetření dominovalo oslabené dýchání nad pravou plící, 

Obr. č. 1: Vstupní zadopřední skiagram hrudníku nemocné
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Hodgkin Thomas (1798–1866) – britský lékař a patolog. Vystudoval na Univerzitě 
v Edinburghu. Působil mj. jako kurátor Lékařského muzea, pracoval jako patolog. 
V Guy´s Hospital a St. Thomas Hospital v Londýně, později měl soukromou praxi. 
S jeho osobou je spojován objev Hodgkinova lymfomu a řada dalších onemocnění 
a symptomů. Někdy je označován také za průkopníka preventivní medicíny. Znám 
byl také jako filantrop s širokými kulturními a politickými zájmy se zájmem o svě-
tové a evropské dění. Zemřel na úplavici v Palestině 4. dubna 1866.

(zdroj informací: archiv redakce)
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Ikterus a InfIltrát na skIagramu hrudníku

játra palpačně dosahovala 5 cm pod žeberní oblouk, měla tuhý 
okraj. Laboratorní vyšetření prokázalo výraznou anemii (hemo-
globin 60 g/l), leukocytózu (30,2.109/l), hyperbilirubinemii (cel-
kový bilirubin 65 μkat/l, přímý bilirubin 40 μkat/l) s  jaterními 
testy v mezích normy, výraznou elevaci zánětlivých parametrů 
(C-reaktivní protein – CRP 328 mg/l) a hypogamaglobulinemii 
(imunoglobulin G – IgG 4,24 g/l). Po přijetí byla zahájena anti-
biotická léčba v  kombinaci (amoxicilin/klavulanát, ciprofloxa-
cin, metronidazol), oxygenoterapie a vzhledem k výrazné anemii 
byly indikovány krevní transfuze. Při předtransfuzním vyšetření 
byla zjištěna pozitivita přímého Coombsova testu, proto byly po 
dohodě s transfuzním oddělením nemocné podány erytrocyty 
skupiny 0. Doplněná vyšetření prokázala na povrchu erytrocytů 
chladové aglutininy, protilátky ve třídě IgG i C3d složku kom-
plemetu. Hematolog anemii zhodnotil jako autoimunitní hemo-
lytickou anemii, pravděpodobně indukovanou respiračním 
infektem. Byla zahájena kortikoterapie pulsy metylpredniso-
lonu, vzhledem k výrazné hypogamaglubulinemii byly současně 
aplikovány intravenózní imunoglobuliny. Etiologické agens 
respiračního infektu pravděpodobně zachyceno nebylo, legio-
nelový a pneumokokový antigen v  moči byly negativní, séro-
logické vyšetření prokázalo suspektní probíhající adenovirovou 
infekci. Kontrolní sérologické vyšetření k potvrzení či vyloučení 
adenovirové infekce nebylo provedeno. Stav nemocné se při 
výše uvedené terapii zvolna lepšil a po devíti dnech hospitali-
zace byla propuštěna do domácí péče. Hemoglobin při dimisi 
dosahoval k 116 g/l při dávce prednisonu 40 mg/den. Respirační 
insuficience zcela ustoupila a nález na skiagramu hrudníku také 
uspokojivě regredoval (obr. č. 2).

Ambulantně bylo doplněno vyšetření hrudníku počí-
tačovou tomografií (CT), které prokázalo pozánětlivé změny 
v  obou plicích, bez známek hilové či mediastinální lymfa-
denopatie. CT břicha potvrdilo hepatosplenomegalii. Další 
dovyšetření suspektní autoimunitní hemolytické anemie 
proběhlo u hematologa. Imunofenotypizace buněk periferní 
krve a kostní dřeně prokázala monoklonální populaci středně 
velkých B-lymfocytů ve smyslu non-Hodgkinského lymfomu 
s  nespecifickým fenotypem. Z  hematologického pohledu 
se tedy jedná o AIHA s  převahou autoprotilátek proti C3d 

složce komplementu při B-lymfoproliferativním onemocnění 
s nespecifickým imunofenotypem a přetrvávající mírnou sple-
nomegalií. Léčba nemocné byla upravena, byla redukována 
dávka kortikoterapie na 20 mg prednisonu/den, do kombinace 
byl přidán cyklofosfamid v dávce 100 mg/den. Při této tera-
pii má pacientka normální krevní obraz, laboratorně nejsou 
patrny známky hemolýzy. Kontrolní koncentrace gamaglobu-
linů po léčbě byly již v normě. Kompletní regresi nálezu na 
skiagramu hrudníku nemocné osm měsíců po ukončení hos-
pitalizace na našem pracovišti dokumentuje obrázek č. 3.

Diskuse
AIHA mohou být provázeny tvorbou tepelných či chla-

dových protilátek popřípadě vznikají v  příčinné souvislosti 
s medikací nemocného. U primárních (idiopatických) AIHA 
není známa vyvolávající příčina onemocnění, často se obje-
vují po prodělaném respiračním infektu. Sekundární AIHA 
se sdružují s  jiným autoimunitním onemocněním (např. 
systémový lupus erythematodes), endokrinopatiemi nebo 
s  hematologickými nádory, zvláště s lymfoproliferativními 
chorobami. Chladové protilátky bývají typu IgM a váží se na 
erytrocyty v chladnějších partiích těla. Často dochází k akti-
vaci komplementu a k vazbě C3b a C3d složky komplementu 
na erytrocyt, pro onemocnění je charakteristická intravas-
kulární i extravaskulární hemolýza s  hepatosplenomegalií. 
Tepelné protilátky jsou spíše typu IgG (Rosse et al. 2004).

AIHA s chladovými protilátkami bývají relativně nejčas-
těji pozorovány po plicních infekcích vyvolaných mykoplaz-
maty, byly však zaznamenány i případy AIHA po leptospi-
rové nebo coxielové infekci (Khan et Ayassin 2009; Cunha 
et al. 2009; Bowsher et al. 1999). Přesná patogeneze těchto 
AIHA není známa. Detekovatelné autoprotilátky jsou zamě-
řeny nejspíše proti antigenu I, který se nachází jak na povrchu 
erytrocytů, tak na ciliárních buňkách bronchiálního epitelu. 
Tyto buňky exprimují také dlouhé řetězce sialooligosacha-
ridů, které slouží jako receptory pro Mycoplasma pneumoniae. 
Zatímco AIHA po respiračním infektu bývají spíše mírné 
a  tzv. self-limited, sekundární AIHA provázející lymfoproli-
ferativní onemocnění mohou mít poměrně závažný průběh.

Obr. č. 2: Zadopřední skiagram hrudníku nemocné při 
dimisi
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Obr. č. 3: Zadopřední skiagram hrudníku nemocné po 
osmi měsících od ukončení hospitalizace
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Laboratorně je pro AIHA typická makrocytární anemie 
s retikulocytózou (10–30 % retikulocytů). Protilátky IgG a C3d 
složka komplementu na povrchu erytrocytů jsou prokazovány 
přímým Coombsovým testem. Laboratorní známkou hemo-
lýzy je hyperbilirubinemie v séru, v moči detekujeme urobilino-
gen. Pokud dochází k intravaskulární hemolýze, klesá koncen-
trace volného haptoglobinu a hemopexinu v séru a můžeme se 
setkat i s hemoglobinurií. Tyto parametry však u naší nemocné 
iniciálně vyšetřeny nebyly, při kontrolních vyšetřeních během 
léčbě byly hodnoty haptoglobinu vždy v normě.

V terapii AIHA stojí na prvním místě glukokortikoidy, 
u  poloviny nemocných musí být do kombinace přidán cyk-
lofosfamid či jiné imunosupresivum (Tsuruta 2002). V někte-
rých případech je indikováno i podávání intravenózních 
imunoglobulinů, odstranění protilátek plazmaferézou či bio-
logická léčba (např. rituximabem).

Lymfomy B-řady bývají typicky provázeny humorálním 
imunodeficitem vzniklým na základě poruchy tvorby imuno-
globulinů. Detekovatelné protilátky mohou mít porušenou 
opsonizační a neutralizační funkci, pacienti s těmito diagnó-
zami jsou ohroženi především infekcemi opouzdřenými mik-
roorganismy (Streptococcus pneumoniae, Hemophilus influ-
enzae aj.). Non-Hodginské lymfomy mohou být sdruženy 
s AIHA, potom bývají detekovány obvykle chladové protilátky.

Nemocní s hemolytickou anemií mají 2,6x vyšší riziko 
rozvoje non-Hodgkinského lymfomu (obzvlášť pokud cho-
roba trvá déle než 10 let), především non-Hodgkinského 
lymfomu z B-buněk a difuzního velkobuněčného B-lymfomu 
(Anderson 2009). Uvažuje se o společné patogenezi AIHA 
a lymfoproliferativních onemocnění, zvažována je především 
obdobná genetická predispozice (Smedby et al. 2006; 2008). 
Například u pacientů s  autoimunitním lymfoproliferativním 
syndromem na podkladě dědičné mutace Fas genu koinciduje 
AIHA s non-Hodgkinským lymfomem (Koumati et al. 2011).

Dalším onemocněním, které může být sdruženo s AIHA 
je běžný variabilní imunodeficit (CVID) (u 5 až 8 % nemoc-
ných s  CVID). Autoimunitní onemocnění může diagnóze 
CVID i předcházet, popřípadě mohou být obě onemocnění 
diagnostikována současně (Agarwal et Cunningham-Rundles 
2009). Pro CVID je charakteristická splenomegalie, kterou 
jsme pozorovali i u naší nemocné.

Etiologické agens u komunitní pneumonie bývá roz-
poznáno cca u 24 % pacientů, častěji u nemocných při-
jatých na jednotku intenzivní péče (39 %), než hospitali-
zovaných na standardním lůžku (20 %). Podle dat z  roku 
2007 v  etiologii pneumonií dominovali bakteriální původci 
(82 %): Streptococcus pneumoniae, Hemophilus influenzae, 
Staphylococcus aureus. Atypické patogeny se uplatňovaly 
v  18  % případů (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila 
pneumoniae, Legionella pneumophila) (Mandell 2008).

Jak vyplývá z výše uvedených dat, pneumokoková pneu-
monie je stále nejčastějším komunitním infekčním onemoc-
něním dolních cest dýchacích. Proto byl u nemocné mimo 
jiné vyšetřen pneumokokový antigen v  moči. Testy identifi-
kující tento antigen mají senzitivitu 74 % a specificitu 92 % 
a postihují jen omezené množství sérotypů. Někteří autoři 
udávají, že předchozí léčba antibiotiky snižuje senzitivitu 

vyšetření (Klugman et al. 2008). Negativita vyšetření pneu-
mokokového antigenu v moči u naší pacientky tak diagnózu 
pneumokokové pneumonie zcela nevylučuje.

Závěr
Domníváme se, že dosud nepoznané lymfoproliferativní 

onemocnění vedlo u nemocné jak k  rozvoji autoimunitní 
hemolytické anemie, tak k humorálnímu imunodeficitu. Část 
protilátek třídy IgG byla pravděpodobně navázána na erytro-
cyty, zbylé nefunkční protilátky nedokázaly zabránit rozvoji 
respiračního infektu, který přivedl nemocnou k lékaři. 

Proti preexistujícímu CVID, který by mohl vést jak 
k hypogamaglobulinemii, tak k projevům autoimunity i lym-
foproliferace, svědčí věk nemocné a absence údajů o opakova-
ných respiračních infektech v předchorobí. Po aplikaci intra-
venózních imunoglobulinů došlo k trvalé normalizaci sérové 
koncentrace gamaglobulinů.
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Souhrn:
Kazuistika popisuje případ 33leté pacientky s noneozinofilním bronchiálním ast-

matem a četnými komorbiditami. Úspěšná léčba a diagnostika komorbidit vedla ke 
zlepšení kvality života, avšak vyžádala si spolupráci mnoha odborných pracovišť a pod-
poru adherence a compliance pacienta.

Summary:
Asthma Control Test in the clinical practice – in other words: a questionnaire is not 
everything

The case history presents 33-year-old patient suffering non-eosinophilic bronchial 
asthma with numerous comorbidities. Successful treatment and diagnosis of comor-
bidities led to improvement of quality of life. However, it demanded an orchestrated 
cooperation of many ambulatory specialists.

Popelková, P., Gurková, E. Test kontroly astmatu v klinické praxi – aneb dotazník není vše. Kazuistiky 
v alergologii, pneumologii a ORL 9, 1: 26–30, 2012.

Klíčová slova: 
 � test kontroly astmatu
 � bronchiální astma
 � komorbidity

Key words: 
 � Asthma Control Test
 � bronchial asthma
 � comorbidities

Úvod
Ve své klinické praxi je každý z nás konfrontován s řadou 

problémových, nejednoznačně řešitelných situací a případů. 
Mezioborová konzultace, kooperace a pomoc se v nich často-
krát stává nezbytnou. Společným úsilím více odborníků, peč-
livou koordinací nálezů, nacházením souvislostí v diagnostice 
a  zásadních intervencích pak snadněji docílíme terapeutic-
kého efektu. Významný vliv na jeho dosažení má také compli-
ance a adherence pacienta k terapii. Cílem našeho příspěvku je 
poukázat na význam sledování subjektivních aspektů, jakými 
jsou adherence pacienta k léčbě a kvalita jeho života ve zlep-
šení klinické efektivnosti našich odborných intervencí.

Kazuistika
Do naší ostravské plicní ambulance pro obtížně léčitelné 

astma byla v  lednu 2011 alergologem odeslána 33letá, stře-
doškolsky vzdělaná žena se sedavým zaměstnáním, ke zvá-
žení dalšího terapeutického postupu. V  péči alergologa byla 
předchozích sedm měsíců, během kterých došlo ke zhoršení 
dechových potíží.

Anamnéza
Sestra pacientky je alergička a astmatička, další rodinná 

anamnéza byla bez pozoruhodností. Dvě nezletilé děti jsou 
zdrávy, bez projevů alergie. Pacientka nikdy nekouřila. Je dis-
penzarizována u endokrinologa pro autoimunitní tyreoiditidu 
s hypotyreózou, v minulosti byla léčena pro anemii. V dětství 
jí byla provedena adenotomie. Alergickou reakci na potraviny, 
léky či bodnutí blanokřídlým hmyzem pacientka negovala.

Dosavadní průběh onemocnění
Diagnóza astmatu byla stanovena ve 3 letech, pacientka 

byla sledována dětským alergologem pro alergickou rýmu, 
alergický zánět spojivek a bronchiální astma. Podstoupila jed-
nou desenzibilizační léčbu. Došlo ke stabilizaci stavu, byla 
vyřazena z dispenzarizace dětského alergologa a předána do 
péče pediatra. Od porodu v  roce 1998 došlo k  opětovnému 
zhoršení stavu – dechové a nazolakrimální potíže trvaly od 
jara do podzimu s  lehkým zmírněním během zimy. Sama si 
zkoušela nasadit cetirizin, který zakoupila v lékárně, s částeč-
ným efektem, po vysazení došlo k  progresi potíží. Zhoršení 
projevů nastalo rovněž při kontaktu se psem, křečkem a luč-
ními květinami. I přes tyto potíže a po neúspěšné samo-
léčbě se k  podrobnému alergologickému vyšetření dostavila 
až po dvanácti letech obtíží! V dubnu roku 2010 byla kom-
plexně alergologicky vyšetřena. Kožní prick testy prokázaly 
jako kauzální alergeny pyl jarních dřevin a trav (břízovité 
3 mm, 5 trav 7/25 mm, 4 obilniny 6/25 mm, žito 7/25 mm, 
histamin 5/22 mm, ostatní – bukovité, směs dřevin, směs 
plevelů, pelyněk, ambrosie, pes, kočka, křeček, alternaria, 
plísně a kontrola negativní). Byly vyšetřeny specifické IgE na 
alergen psa, směs pylů a plevelů, směs peří domácích ptáků, 
domácí prach a plísně – vše negativní, třída 0, méně než 
0,35  U/ml. Spirometricky byla prokázána lehká obstrukční 
ventilační porucha, bronchodilatační test po aplikaci 400 µg 
salbutamolu byl negativní. V  dokumentaci alergologa byla 
uvedena pouze procenta náležitých hodnot, proto hodnoty 
funkčního vyšetření plic dále podrobněji neuvádíme. Byla 
doporučena eliminace alergenních zdrojů, zahájena léčba  
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salmeterolem/flutikason propionátem 50/500 µg inhalačně 
2x denně, levocetirizinem 5 mg 1x denně, nazálně byl aplikován 
flutikason furoát, dle potřeby doporučen salbutamol. Kontrola 
efektu léčby proběhla za měsíc. Došlo k objektivnímu zlepšení 
ventilačních parametrů, spirometricky bez průkazu ventilační 
poruchy. Subjektivně však přetrvávala vysoká potřeba úlevové 
léčby (salbutamol až 8x za den), opakovaně epistaxe. Z těchto 
důvodů alergolog provedl úpravu terapie – změna inhalač-
ního preparátu na budesonid/formoterol 400/12 µg inhalačně 
2x denně, přidán perorální kortikosteroid prednison 20 mg, 
lokálně do nosu mometason furoát. Po dobu užívání predni-
sonu došlo ke zlepšení stavu, ústupu dechových potíží, po jeho 
vysazení po 14 dnech opět nárůst dušnosti včetně nočních 
dušností, epistaxe a vysoká spotřeba krátkodobě působících 
beta2- mimetik. Proto vrácena zpět kombinace salmeterolem/
flutikason propionát 50/500 µg inhalačně 2x denně a k tomu 
přidán ještě flutikason propionát 2x500 µg inhalačně, pone-
chán levocetirizin 5 mg denně. Vzhledem k opakovaným epis-
taxím byla pacientka odeslána na otorinolaryngologické vyšet-
ření. Při vysokých dávkách inhalačních kortikosteroidů se 
stav lepšil, přesto přetrvávaly dechové potíže, z tohoto důvodu 
bylo přistoupeno k zahájení léčby perorálními kortikosteroidy 
v úvodní dávce 40 mg denně. Po měsíci ponechána udržovací 
dávka 10 mg prednisonu denně a inhalačně salmeterol/flutika-
son propionát 50/500 µg 2x denně, došlo však k nárůstu hmot-
nosti o 9 kg. Z tohoto důvodu byly perorální kortikosteroidy 
vysazeny, medikace upravena a změněna aplikační inhalační 
forma na roztoky k inhalaci v tlakovém obalu, aerosolové dáv-
kovače, které nemocné nejvíce vyhovují – formoterol a bude-
sonid, perorálně ponecháno antihistaminikum levocetirizin, 
s  touto medikací přišla pacientka k nám. Po sedmi měsících 
léčby alergologem byla pro dlouhodobě nepříznivý stav ode-
slána ke konzultaci a další léčbě do našeho centra pro obtížně 
léčitelné astma.

Vstupní a následně provedená vyšetření
První vyšetření proběhlo v  lednu 2011. Při vstupním 

vyšetření pacientka udávala výrazné, celý den trvající dechové 
obtíže, fyzicky nestačila svým vrstevníkům, pociťovala zhor-
šenou toleranci námahy (do 4. patra, ve kterém bydlí, vyšla se 
dvěma zastávkami a aplikacemi salbutamolu), noční dušnosti 
s nutností aplikovat úlevovou léčbu 2x za noc. Slyšela pískoty, 
ucpával se jí nos, nezvládala byť i jen sedavé zaměstnání, pálila 
ji žáha. Nosní obstrukce a dušnost ji vadily při telefonickém 
kontaktu s  klienty, nezvládala péči o domácnost, výrazně 
se zhoršila kvalita jejího života. Zhoršení potíží nastalo též 
v  období psychického vypětí, v  jarních a podzimních měsí-
cích. Po užití nesteroidních antirevmatik nebo kyseliny ace-
tylsalicylové ke zhoršení stavu nedocházelo.

Vstupní prebronchodilatační spirometrie prokázala leh-
kou obstrukční ventilační poruchu (usilovná vitální kapacita 
– FVC 3,74 l=90 % náležitých hodnot (n.h.), usilovně vydech-
nutý objem vzduchu za 1 sekundu – FEV1 2,34 l=65 % n.h., 
Tiffeneaův index 79 %), bronchodilatační test se salbutamo-
lem 0,4 mg přes nástavec byl pozitivní. Skiagram hrudníku 
byl normální. Test kontroly astmatu – 5 bodů, což ukazuje, 
že astma není pod kontrolou. Edukační sestra zkontrolovala 

a poopravila správnost inhalační techniky. Fyzikálním vyšet-
ření byla zjištěna obezita (Body Mass Index – BMI 35,9 kg/
m2), jinak bez patologického nálezu, poslechově bylo dýchání 
volné i při forsiriu, normotenze. Nemocná byla objednána 
na nejbližší možnou kontrolu dle kapacit funkční laboratoře 
k podrobnému přešetření.

Dle funkčního vyšetření plic prokázáno: vydecho-
vaný NO 15 ppb nezvýšen. Celotělová pletysmografie pro-
kázala lehkou hyperinflaci (reziduální objem RV=131 % 
n.h., poměr reziduálního objemu k totální plicní kapacitě  
RV/TLC=38 %), lehce zvýšeny odpory kladené vzduchu prou-
dícímu v dýchacích cestách (Raw 232 % n.h.). Spiroergometrie 
nevykazovala EKG známky koronární insuficience během 

Obr. č. 1: Pozátěžový bronchospasmus a následný broncho-
dilatační test
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Obr. č. 2: Rinomanometrické měření proudových odporů 
v nose. Pre – vstupní vyšetření s těžkou nosní obstrukcí. 
Post – kontrola po měsíci léčby nazálními kortikosteroidy

O
br

áz
ek

: a
rc

hi
v 

au
to

re
k



28 KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL  1/2012

TesT konTroly asTmaTmaTma u v klinické praxi 
– aneb doTazník není všeTazník není všeT

zátěže a v zotavovací fázi, test graficky a klinicky negativní, 
tělesná výkonnost snížená (pracovní tolerance 100 W, odpo-
vídá 0,88  Watt/kg), intenzita zatížení střední (metabolický 
ekvivalent MET, ukazatel výdeje energie při zátěži =4,1), při-
měřená tlaková reakce na zátěž, pozátěžový bronchospasmus, 
pokles FEV1 v 6. minutě odpočinku o 23 %, následný bron-
chodilatační test salbutamolem 0,4 mg přes nástavec byl pozi-
tivní (zlepšení FEV1 o 26 %). Funkční snížení aerobní kapacity 
a  anaerobního prahu dle Webera prokázáno, třída C, maxi-
mální spotřeba kyslíku VO2max/kg 14,05 ml/min/kg. Difuzní 
kapacita (TLCO) korigována na aktuální hodnotu hemoglobinu 
jednodechovou metodou se zadržením dechu bez poruchy  
(TLCO 8,38 mmol/kPa/min=82 % n.h., transferkoeficient (KCO) 
1,58 mmol/kPa/min/l=92 % n.h.). Rhinomanometrie proká-
zala těžkou nosní obstrukci, výsledné nosní průtoky obou-
stranně SUM150=411 ml/s (46 % n.h.).

Vstupně provedeny laboratorní odběry, pro přehled-
nost uvádíme jen patologické výsledky: zjištěna anemie 
(hemoglobin 87 g/l norma 120–160 g/l), leukocytóza (leu-
kocyty 11,40.109/l; norma 3,9–10.109/l), bez eozinofilie. 
Imunoglobulin E nezvýšen (8,13 IU/ml; norma 10–87  IU/
ml), eozinofilní kationický protein nezvýšen (9,40 mmol/l; 
norma 0,1–24,0 mmol/l), byla prokázána zvýšená hodnota 
cholesterolu (5,11 mmol/l; norma 2,9–5,0 mmol/l), triacylgly-
cerolu (2,03 mmol/l; norma 0,45–1,70 mmol/l) a tyreostimu-
lačního hormonu (TSH 13,35 mIU/l; norma 0,34–5,6 mIU/l). 
Vystavili jsme pracovní neschopenku a na základě provede-
ných vyšetření byla nemocná odeslána na ORL vyšetření, 
endokrinologii, hematologii a gastroenterologii, kde byly zjiš-
těny následující patologické výsledky.

Hematolog prokázal středně těžkou mikrocytární hypo-
chromní anemii, zahájil léčbu preparáty železa, endokrinolog 
upravil medikamentózně periferní hypotyreózu, gynekolog 
nasadil lynesterol k úpravě menstruačního cyklu pro meno-
metroragii, gastroenterolog prokázal gastroezofageální reflux 

a lehkou ezofagitidu, doporučil inhibitor protonové pumpy 
pantoprazol. Otorinolaryngolog lokální nález zhodnotil jako 
chronickou rinosinusitidu, stav po septoplastice a deviaci 
nosní přepážky doleva, rinoendoskopicky prokázána poly-
póza II. stupně, doporučena lokální kortikoterapie nazálními 
kortikosteroidy. Indikováno CT paranazálních dutin s nále-
zem ztluštění sliznic oboustranně a ztluštění na bazi levého 
antra. Kontrolní rinoendoskopie po měsíční léčbě nazálními 
kortikosteroidy oboustranně klidné, bez polypů, endoskopie 
nosu optikou 30 stupňů – vlevo volné, vpravo drobné polypky 
etmoidů, po resekci septa, v chlopňové oblasti deviace septa. 
Kontrolní rinomanometrie provedena na našem pracovišti, 
po měsíční lokální léčbě vykazovala zlepšení, ještě však pře-
trvávala středně těžká obstrukce (SUM150 =653 ml/s, 73 % 
n.h.). Nebyla indikace k ORL operaci, neboť polypóza dle 
původního nálezu regredovala. Pro anemii, astma a v minu-
losti vysoký výskyt protilátek proti tyreoidální peroxidáze 
(anti TPO v roce 2001 byl 40x zvýšený!) jsme vyslovili pode-
zření na systémovou autoimunitní chorobu a nemocná byla 
odeslána na revmatologii.

Během dlouhé objednací doby na revmatologické vyšet-
ření došlo k těžké exacerbaci astmatu s hyposaturací, pokle-
sem ventilačních parametrů (hodnota s  léčbou FEV1 53 % 
n.h.) a hospitalizaci na plicní klinice s  opětovným nasaze-
ním kortikosteroidů. Během pobytu byla doplněna echokar-
diografie, ventilační a perfuzní scintigrafie plic, vše v normě. 
Serologické vyšetření neprokázalo přítomnost atypických 
patogenů. Po stabilizaci stavu byla provedena biopsie bronchi-
ální sliznice za účelem stanovení tloušťky bazální membrány. 
Ta se však nezdařila, bylo odebráno málo materiálu a na opa-
kování vyšetření nemocná již nepřistoupila. Rozpočet buněk 
z bronchoalveolární laváže (BAL) rámcově odpovídal normě: 
makrofágy 79 %, lymfocyty 17,5 %, granulocyty 3,5 %, eozi-
nofily 0 %. Bakteriologické a mykologické vyšetření materiálu 
bylo negativní.

Obr. č. 3: CT paranazálních dutin s viditelně ztluštělou sliznicí a zastřením nosních průduchů více vlevo
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Pohospitalizační lázeňskou léčbu pacientka z  rodin-
ných důvodů neakceptovala. Proto byla odeslána na oddě-
lení léčebné rehabilitace, kde absolvovala s  fyzioterapeutkou 
dechovou gymnastiku, cvičení na rozvíjení hrudníku a úpravu 
patologických stereotypů při dýchání, nácvik efektivní expek-
torace. Byla doporučena redukce hmotnosti, která se dosud 
nedařila (váhový přírůstek 5 kg za 10 měsíců), absolvovala 
psychologické vyšetření s následnou psychoterapií. Byl přede-
psán výdechoměr k domácímu sledování vrcholového výde-
chového průtoku a vypracován společně písemný akční plán 
léčby.

Postupně došlo při současné léčbě všech komorbidit ke 
zlepšení stavu, po půl roce byla ukončena pracovní neschop-
nost a pacientka nastoupila zpět do zaměstnání. Naše kli-
entka je v  současné době stabilizována, test kontroly ast-
matu nyní zlepšen a pacientka dosahuje v  čase své nejlepší 
hodnoty – 19 bodů (při předchozích kontrolách bylo skóre 
5, 10, 8, 12 bodů). Po 12 měsících léčby se nám tedy poda-
řilo dosáhnout u naší pacientky s  noneozinofilním, těžkým 
perzistujícím bronchiálním astmatem úrovně částečné kont-
roly astmatu dle Globální iniciativy pro astma (GINA) 2006, 
částečné zlepšení nosní obstrukce, snížení spotřeby úlevové 
léčby, zvýšení adherence naší pacientky ke spolupráci a léčbě, 
zlepšení kvality jejího života a opětovné zařazení do pracov-
ního procesu. Aktuálně v medikaci formoterol 12 µg 2x1, 
budesonid 1 200 µg/den, montelukast 10 mg, teofylin s pro-
dlouženým účinkem 2x200 mg, levocetirizin 5 mg, salbuta-
mol dle potřeby. Prebronchodilatační spirometrie z 25. ledna 
2012 neprokázala ventilační poruchu (FVC 4,00 l =97 % n.h., 
FEV1 3,12 l=87 % n.h., Tiffeneaův index 78 %, MEF 25–75 %  
2,68 l=67 % n.h.), další zlepšení rinomanometrie, která již uka-
zuje na lehkou nosní obstrukci (SUM150=719 ml/s, 80 % n.h.).

Diskuse
V  pneumologické praxi zůstává problematika kvality 

života a subjektivní pohody pacientů s bronchiální obstrukcí 
poněkud stranou odborného zájmu. Z  tohoto důvodu jsme 
do naší klinické praxe zařadili u všech pacientů s bronchiál-
ním astmatem ke kvantifikaci úrovně kontroly astmatu volně 
dostupný validní kompozitní (skórovací) nástroj test kontroly 
astmatu, jehož 5 otázek pacient po krátkém zaškolení samo-
statně vyplní. Byl zvolen pro svou jednoduchost, standardizaci 
a spolehlivost z hlediska specificity a senzitivity. Tímto testem 
pacient opakovaně hodnotí svůj stav za poslední čtyři týdny 
(zaměření otázek testu: nakolik astma brání v běžné činnosti, 
pocity ztíženého dýchání nebo krátkého dechu, noční nebo 
brzké ranní obtíže, použití inhalační úlevové léčby, celkové 
pacientovo hodnocení průběhu nemoci). Jednotlivé otázky 
jsou hodnoceny bodovacím skóre 1–5 bodů. Maximální 
možné skóre je 25 bodů, což znamená úplnou kontrolu ast-
matu, 20–24 bodů je částečná kontrola astmatu, dosáhne-li 
pacient méně než 20 bodů, jeho astma není pod kontrolou. 
Tento nástroj, dle posledního vylepšeného dokumentu GINA 
2011, je jedním z příkladů ověřených metod posuzování kont-
roly astmatu, přináší pacientovi i lékaři více informací. Protože 
se nám osvědčil ve zlepšení komunikace s  pacienty, rozši-
řujeme v  současné době pilotní studii projektu „Subjektivní 

pohoda pacientů s  chronickým onemocněním“ i o zkráce-
nou verzi Dotazníku kvality života astmatiků (MiniAQLQ) 
s 15 otázkami. Tento posuzovací nástroj z roku 1999, autorky 
profesorky Juniperové hodnotí omezení ve vykonávání akti-
vit, symptomatologii astmatu, emocionální dysfunkce a vlivy 
prostředí. Sebeposuzovací dotazník jsme dali vyplnit i naší 
pacientce při vstupním vyšetření, abychom zjistili, ve kterých 
doménách má astma největší dopad na kvalitu jejího života. 
Dle testu bylo zjištěno, že je nejvíce omezována symptomy ast-
matu, tedy dušností, kašlem, svíráním na hrudníku a pískoty.

Sledovali jsme ve vzájemné spolupráci s  ostatními 
kolegy ze spolupracujících pracovišť celkový obraz onemoc-
nění a viděli jsme, že s postupnou léčbou komorbidit dochá-
zelo k  úpravě zdravotního stavu naší pacientky. Zpočátku 
jsme ji museli opakovaně přesvědčovat, někdy i naléhat, aby 
se na námi doporučená vyšetření dostavila. Nakonec pocho-
pila, že naše společné úsilí má smysl a začala velmi dobře 
spolupracovat. Z výsledků provedených vyšetření nás v prvé 
řadě překvapila anemie. Naše nemocná byla na ni velmi 
dobře adaptována a neměla zcela vyvinuté známky anemic-
kého syndromu. Původní hodnota hemoglobinu z 87 g/l se 
po suplementaci preparáty železa a úpravě menstruačního 
cyklu zvýšila na 117 g/l, ustoupila únava. Úprava stravovacích 
návyků a léčba inhibitory protonové pumpy vedla k vyhojení 
ezofagitidy a zmírnění zažívacích obtíží. Celkově podávané 
kortikosteroidy a následně podávané lokální kortikosteroidy 
spolu s  důslednými proplachy nosu solnými roztoky zlep-
šily několikaletou trvající nosní obstrukci. Pacientku jsme 
seznámili s výsledky rinomanometrického měření kde se po 
měsíci zlepšily výsledné nosní průtoky oboustranně SUM150 
z  původních 411 ml/s (46 % n.h.) na SUM150=653 ml/s 
(73 % n. h). Po opakovaných konzultacích s fyzioterapeutkou 
na oddělení léčebné rehabilitace došlo k  úpravě chybných 
dechových stereotypů, nácviku efektivní expektorace a byla 
doporučena kondiční tělesná cvičení, ve kterých nemocná 
pokračuje i po ukončení rehabilitace. Došlo i ke zvýšení 
tolerance námahy. Hypotyreóza je léčena substituční terapií 
levothyroxinem, kontroly původně zvýšené a námi proká-
zané hladiny tyreostimulačního hormonu (TSH 13,35 mIU/l; 
norma 0,34–5,6 mIU/l) jsme již ponechali na dispenzari-
zujícím endokrinologovi. Na nás zůstala kontrola astmatu, 
farmakologická a nefarmakologická intervence, opakovaná 
edukace a kontroly dodržování našich doporučení. Pacientku 
jsme si ponechali v našem centru pro těžké astma, budeme 
nadále sledovat vývoj jejího onemocnění a snažit se koordi-
novat spolu s ostatními kolegy léčbu komorbidit.

Závěr
Tato kazuistika předkládá možnosti a význam vzájemné 

komunikace, důslednosti a mezioborové spolupráce při řešení 
obtíží společných pacientů. Je nutno zdůraznit, že je důle-
žité komplexní zhodnocení všech symptomů a objektivních 
nálezů daného pacienta; nelze se jen zaměřit na svou úzkou 
odbornost. V našem případě se nabízí kombinace anemie, ast-
matu a autoimunitní tyreoiditidy, která vede k podezření na 
systémovou autoimunitní chorobu. Tuto hypotézu však musí 
ještě potvrdit revmatolog.

TesT konTroly asTmaTmaTma u v klinické praxi 
– aneb doTazník není všeTazník není všeT



30 KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL  1/2012

Přestože výše popisované subjektivní nástroje jsou cen-
nou pomocí v  komunikaci s  pacienty, nenaznačily celkový 
rozsah onemocnění, který se začal odkrývat postupně s tím, 
jak přibývaly další výsledky provedených vyšetření. Zdá se 
tedy, že Test kontroly astmatu a Dotazník kvality života ast-
matiků poskytují pouze doplňující údaje k  ostatním infor-
macím o nemocném a nemohou nahradit objektivní metody 
k posouzení pacientova zdravotního stavu. Jaké je jejich místo 
v klinické praxi (na rozdíl od výzkumného prostředí) se ukáže 
teprve v příštích letech.

Poděkování:
Autorky děkují TRN klinice, ORL klinice a Ústavu patolo-

gie Ostravské fakultní nemocnice za poskytnutí nezbytných pod-
kladů k sepsání této kazuistiky.
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Zajímavé bronchologické  
(a morfologické) nálezy
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17. díl – „Nejenom“ Syndrom středního laloku

Klíčová slova: 
 � flexibilní bronchoskopie 

(FOB)
 � bronchoskopický nález
 � syndrom středního laloku

Key words: 
 � flexible bronchoscopy 

(FOB)
 � bronchoscopic findings
 � middle lobe syndrome

Obr. č. 1: Skiagram hrudníku (31. 1. 2012)
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Případ 24.
V prezentovaném případu jde opět o endobronchiální 

změny, jejichž příčinou je nádorová obturace, tentokráte nejen 
v oblasti středního lobárního bronchu vpravo, ale i v levém 
hlavním bronchu.

7. února 2012 jsme přijali na naše pracoviště 72letého 
pacienta, odeslaného interním oddělením a TRN ambulancí 
Chrudimské nemocnice, k provedení bronchoskopického 
vyšetření a pokusu o endobronchiální intervenci, s cílem reka-
nalizovat tumorem obturovaný levý hlavní bronchus a  pří-
padně i pravý střední lobární bronchus.

Jedná se o pacienta s následujícím diagnostickým sou-
hrnem: stav po nefrektomii vlevo pro Grawitzův tumor (září 
2008), metastatický proces do pankreatu a sleziny – stav po 
pankreatektomii a splenektomii (7. října 2009), stav po bio-
logické léčbě – sunitinib (7.–21. října 2010), prolongovaná 
bronchitida, etiologicky Candida albicans, progrese lymfade-
nopatie v mediastinu, arteriální hypertenze. Dispenzární péče 
na onkologickém oddělení Krajské nemocnice v Pardubicích.

Pacient byl od prosince 2011 pro protrahovanou bron-
chitidu s dušností, produktivním kašlem, distančními pískoty, 
celkovou slabostí a únavou, přeléčen praktickým lékařem 
antibiotiky – Augmentin, Ciplox 500; dle doporučení onko-
logické ambulance Krajské nemocnice v Pardubicích také azi-
thromycin (Azitrox).

Opakovaně, bez výraznějšího efektu, byla postupně 
upravena i bronchodilatační léčba – teofylin (Euphyllin CR 
N) + ipratropium bromid s fenoterolem (Berodual) + pred-
nison v sestupném dávkování + flutikason se salmeterolem 
(Seretide Diskus 50/250) s následným navýšením dávky na 
50/500 2x denně.

Pro přetrvávání uvedených obtíží byl pacient 31. ledna 
2012 přijat k hospitalizaci na interním oddělení Chrudimské 
nemocnice, a.s. Objektivní poslechový nález prokázal vesiku-
lární hlučné dýchání s prodlouženým exspiriem, s difuzními 
pískoty a vrzoty, více vlevo.

PS hrudníku 31. 1. 2012 (Radiodiagnostické pracovi-
ště DIMED, s.r.o. Chrudim)

Plicní parenchym bez infiltrace a ložiskových změn, 
výraznější-zhrubělá bronchovaskulární kresba vpravo parahi-
lózně a parakardiálně. Bránice a zevní úhly jsou ostré. Srdce 
a horní mediastinum nerozšířené, hily s normální konfigurací. 
Suspektní osteolytický defekt 9. žebra v zadní axilární čáře (viz 
šipka).
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ZAJíMAVé BRONCHOLOGICKé (A MORFOLOGICKé) NáLEZY 
17. DíL – „NEJENOM“ SyNDROM STŘEDNíHO LALOKU

Bronchoskopické vyšetření 1. 2. 2012 (MUDr. 
J. Vejvodová, TRN ambulance, Chrudimská nemocnice) – 
vpravo obturace střední lobární průdušky, vlevo téměř úplná 
obturace hlavní průdušky v jejím kaudálním úseku.

CT vyšetření plic a mediastina (1. 2. 2012, Radio-
diagnostické pracoviště DIMED, s.r.o. Chrudim) potvrdilo 
bronchoskopický nález se závěrem: progrese lymfadenopatie 
v mediastinu, prorůstání tumoru do bronchů, kompletní obtu-
race levého hlavního bronchu. Osteolytické ložisko v 9. zad-
ním žebru vpravo a kosti kyčelní vpravo. Vícečetné metastázy 
v játrech.

Bronchoskopické vyšetření 7. 2. 2012 (OLÚ Jevíčko)
Trachea volná, hlavní karina je štíhlá, ve střední čáře 

(obr. č. 2/1). Pravý horní lobární bronchus i jeho segmentální 
průdušky jsou volné. V B3 dx. jsou drobné plošné světle modré 
slizniční pigmentace (obr. č. 2/2). Spojný bronchus i dolní 
lobární bronchus a B6 dx. jsou volné (obr. č. 2/3, 4). Střední 
lobární bronchus dx. je obturován objemným, bohatě vasku-
larizovaným tumorem (obr. č. 2/3, obr. č. 8/1, 2, 4). Vlevo je 
hlavní bronchus zcela obturován bílým tumorem, na povrchu 
krytým hlenově-nekrotickými hmotami, po jejichž snesení 
je tumor fragilní. Prosakující krvácení jsme stavěli v úvodu 
výkonu instilací adrenalinu a během výkonu opakovanou 
instilací 4% Aethoxysklerolu. Po snesení hlenově-nekrotic-
kých hmot z povrchu tumoru, střídavě elektrokauterem, biop-
tickými kleštěmi a také odsáváním, objem a velikost tumoru 
postupně zmenšujeme (obr. č. 3/3, obr č. 5/1, obr. č. 6/3 – kar-
bonizované fragmenty tumoru ulpívající na sondě elektrokau-
teru, obr. č. 3/4, obr. č. 6/1 – aspirované fragmenty tumoru).

Popsaným způsobem jsme postupně rekanalizovali 
levý hlavní a dolní lobární bronchus (obr. č. 4/1, 4), B6 sin. 
vč. jeho subsegmentálních průdušek (obr. č. 4/2, 3). Byl pro-
veden výplach do sterilního kontejneru – na NF + citlivost. 
Elektrokauterem a mnoha excizemi jsme pokračovali ve sná-
šení tumorózních hmot, které obturovaly odstup levého hor-
ního lobárního bronchu (obr. č. 4/4, obr. č. 5/1, 2). Tímto způ-
sobem jsme uvolnili i horní lobární bronchus vlevo vč. jeho 
segmentálních průdušek (obr. č. 5/3).

V dalším průběhu výkonu jsme snesli bioptickými kleš-
těmi i elektrokauterem tumorózní hmoty na interlobární 
karině (obr. č. 6/2, 3, 4). Karina je procesem deformována 
(obr. č. 7/1), ale levý bronchiální systém je v dohledu FOB 
volný (obr. č. 7/2). Horní lobární bronchus vč. jeho segmen-
tálních průdušek, obr. č. 7/3 na „9“ B6 sin., ke „3“ dolní lobární 
bronchus sin., obr. č. 7/4 bazální segmentální průdušky vlevo 
– fragmenty tumoru sneseny do kontejneru (kontejner K1) 
k histologickému vyšetření. Vpravo jsme snesli fragment 
tumoru při odstupu středního lobárního bronchu bioptic-
kými kleštěmi (obr. č. 8/1, 2) (kontejner K2) k histologickému 
vyšetření. Štěrbinou podél interlobární kariny (obr. č. 8/1, 2) se 
podařilo projít dále do periferie středního lobárního bronchu 
dx., proveden výplach do kontejneru (K2) na NF a citlivost. 
Následně jsme elektrokauterem snesli objemný tumor, který 
obturoval odstup středního lobárního bronchu dx. (obr. č. 8/4, 
obr. č. 9/1, 2, 3), střední lobární bronchus dx., dolní lobární 
bronchus dx. a B6 dx. (obr. č. 9/3 od „5“ k „11“), segmentální 
větvení středního lobárního bronchu dx. (obr. č. 9/4).
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Během 60 minut trvajícího výkonu, který pacient snesl 
bez problémů, jsme rekanalizovali levý hlavní bronchus 
i  odstupy lobárních bronchů a tím uvolnili celý levý bron-
chiální systém. Následně se podařilo rekanalizovat i střední 
lobární bronchus vpravo a uvolnit jeho periferii. Oba bronchi-
ální systémy byly před ukončením výkonu volné.

Kontrolní vyšetření bylo plánováno na 16. 2. 2012, ale 
pro velmi nepříznivé povětrnostní podmínky (kalamitní  
situace), znemožňující přepravu pacienta, bylo vyšetření pře-
sunuto na 20. 2. 2012.
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Vyšetření 20. 2. 2012 (OLÚ Jevíčko)
Pacient se cítil subjektivně výrazně lépe než před výko-

nem 7. 2. 2012. Objektivně byly 7. 2. přítomny poslechově 
difuzně bilaterálně v obou dechových fázích pískoty a vrzoty, 
20. 2. pak bylo dýchání oboustranně v celém rozsahu veziku-
lární, hlučnější, bez vedlejších fenoménů.

PS hrudníku 20. 2. 2012 (OLÚ Jevíčko)
Při srovnání PS hrudníku z 18. 1. 2012 (RTG snímek KN 

Pardubice) progrese vpravo v oblasti středního/dolního plic-
ního pole, ve smyslu snížení transparence až plošného ovál-
ného zastínění laterálně při hrudní stěně, rozměrů 7 x 4 cm. 
Bránice a zevní úhly jsou ostré, srdce je AO konfigurace, 
nezvětšené.

Spirometrie: ABR + KP: parciální respirační insuficience 
– hypoxemie.

Bronchoskopické vyšetření 20. 2. 2012 (OLÚ Jevíčko)
V oblasti „předpokládaného“ odstupu středního lobár-

ního bronchu přítomna objemná masa obturující odstup 
středního lobárního bronchu dx., tvořená v.s. hlenově nek-
rotickými hmotami (obr. č. 10/2,3,4; obr. č. 11/1,2 – jeden z 

excidovaných fragmentů – kontejner K1). Mnoha excizemi 
jsme tyto hmoty odstranili a průsvit středního lobárního 
bronchu postupně uvolnili (obr. č. 11/3,4; obr. č. 12/1,2). 
Elektrokauterem jsme snesli „reziduální“ hmoty na medi-
ální stěně dolního lobárního bronchu (srov. obr. č. 12/2 s obr. 
č.  12/3). Popsaným postupem se podařilo uvolnit průsvit 
středního lobárního bronchu dx. i jeho segmentálních prů-
dušek (obr. č. 13/3,4) a také průsvit dolního lobárního bron-
chu, který byl v úvodu výkonu masami obturujícími střední 
lobární bronchus z více než dvou třetin obturován (srov. obr. 
č.  10/2,3,4, obr. č. 11/1 s obr. č.  13/1 a obr. č. 13/2 – volný 
dolní lobární bronchus a na „9“ B6 dx.).

Vlevo v oblasti interlobární kariny a na laterální stěně 
levého hlavního bronchu ulpěly šedobílé hlenově-nekrotické 
povlaky a hmoty (obr. č. 14/1,2), při jejichž proximálním 
konci je na laterální stěně levého hlavního bronchu slizniční 
granulace krytá bílým povláčkem (obr. č. 14/3, v  pohledu 
rotovaném o 180 stupňů obr. č. 14/4). Z této granulace prove-
dena excize (kontejner K2).
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Mnoha excizemi nástěnně a na interlobární karině jsme 
ulpívající hmoty odstranili (srov. obr. č. 14/1,2 s obr. č. 15/1,2). 
Hmoty z interlobární kariny přeneseny do kontejneru K3. 
Bioptickými kleštěmi a elektrokauterem jsme snesli „rezidu-
ální“ hmoty v oblasti interlobární kariny vlevo a z  dorzální 
stěny levého dolního lobárního bronchu pod úrovní inter-
lobární kariny (kontejner K4) (obr. č. 15/4, obr.  č.  16/1,2). 
Elektrokauterem jsme ošetřili také rezidua po snesení 

granulace na laterální stěně levého hlavního bronchu (obr. 
č.  16/3). Na obr. č. 16/4 jsou patrny fragmenty karbonizo-
vaných tumorózních hmot „nabalené“ na sondě elektrokau-
teru. Interlobární karina vlevo byla procesem deformována 
(obr. č. 15/1), ale popsaným postupem se jí podařilo alespoň 
částečně „remodelovat“ (obr. č. 15/2, obr. č. 16/1, obr. č. 17/2).

Levý bronchiální systém v dohledu FOB volný 
(obr. č. 17/1 – levý hlavní bronchus, obr. č. 17/2 – interlobární 
karina, nad ní levý horní lobární bronchus, pod ní levý dolní 
lobární bronchus, obr. č. 17/3 – segmentální průdušky levého 
horního lobárního bronchu, obr. č. 17/4 segmentální větvení 
dolního lobárního bronchu, na „7“ B6 sin., na „5“ dolní lobární 
bronchus sin.). Před ukončením výkonu jsme zjistili, že v sub-
segmentální průdušce B6c jsou tumorózní hmoty, které prů-
svit této průdušky obturují (obr. č. 18/1,2,3). Byla provedena 
excize (kontejner K5). Excizí a následně elektrokauterem jsme 
tuto subsegmentální průdušku uvolnili (obr. č. 18/4).

Obr. č. 19/1–4, obr č. 20/3 – subsegmentální větvení B6a 
(pod šipkou), B6c v centru expozice, obr. č. 20/4 – detail do 
periferie B6c sin.; obr. č. 20/1 interlobární karina, obr. č. 20/2 
na „3“ dolní lobární bronchus sin., na „9“ B6 sin.

V průběhu výkonu o délce 65 minut, který pacient velmi 
dobře snesl, byl opět rekanalizován střední lobární bronchus 
dx., uvolněn odstup dolního lobárního bronchu dx., uvolněn 
levý hlavní bronchus, remodelována interlobární karina vlevo 

skupiny vodojasných 
nádorových buněk

skupina regresivně změněných
nádorových buněk

Obr. č. 21: Detail nádorových buněk (zvětšeno 10x)
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buňky

nekrotická drť

Obr. č. 22: Přehled endobiopsie (zvětšeno 4x)

Obr. č. 23: Detail vodojasných buněk (zvětseno 10x)
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a rekanalizována B6c sin. Lehce prosakující krvácení během 
výkonu bylo stavěno adrenalinem a  4% Aethoxysklerolem. 
Všechny vzorky odebrané do kontejnerů K1 až K5 byly ode-
slány na histologické vyšetření.

Pacient byl vybaven inhalátorem PariBoy a poučen o jeho 
obsluze. Medikován Bromhexin pro inhalaci + Ambrosan 
cps 20 x 75 mg 2 bal, inhalace Vincentky předehřáté na 37  °C 
s Bromhexinem (1 ml) 2x denně, Ambrosan Retard 1-0-0, Species 
pectorales a dostatek tekutin. Stanovena kontrola na 5. 3. 2012.

Histologické vyšetření materiálu získaného excizemi 
z  levého bronchiálního systému a pravého středního lobár-
ního bronchu potvrdilo metastázy Grawitzova karcinomu 
z vodojasných a sarkomatoidních buněk (obr. č. 21, 22, 23).
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Úvod
Multirezistence v tuberkulóze je definována jako léková 

odolnost Mycobacterium tuberculosis současně proti isoni-
azidu (H) a rifampicinu (R) a případně i proti dalším esen-
ciálním antituberkulotikům tzv. I. řady, tj. streptomycinu 
(S), ethambutolu (E) a pyrazinamidu (Z) (Bártů 2010; WHO 

Multirezistentní tuberkulóza v Praze
Milan Kubín1, Pavel Kalina2, Zdeňka Jágrová1

1Hygienická stanice hl. města Prahy
2Pneumologická ambulance, Poliklinika Lípa Centrum, Praha

Souhrn:
V Praze bylo v letech 2004–2009 hlášeno do národního registru tuberkulózy cel-

kem 18 případů (12 mužů a 6 žen) multirezistentní tuberkulózy (MDR TB). Nemocní 
byli identifikováni podle výsledků informačního systému bacilární TB, který poskytuje 
údaje o časovém rozložení průkazu Mycobacterium (M.) tuberculosis včetně výsledků 
citlivosti na antituberkulotika hlášených všemi laboratořemi v České republice. Podíl 
jedinců narozených v  České republice k  počtu nemocných narozených v  oblastech 
vysoké incidence MDR TB byl 11:7, v souboru bylo 16 případů TB dýchacího ústrojí, 
jeden nemocný s  TB meningitis a jeden s  TB miliární. Podle anamnestických údajů 
a časového průběhu onemocnění předpokládáme infikování MDR TB od známého 
zdroje u tří nemocných, u čtyř nemocných byla MDR TB pravděpodobně důsled-
kem nesprávné léčby prvotního onemocnění, v dalších dvou případech šlo o kontakt 
s komunitami cizinců z oblastí vysoké incidence MDR TB a u zbývajících devíti jedinců 
nebylo možno zdroj MDR TB vysvětlit. Zvýšenou vnímavost k infekci předpokládáme 
v případech komorbidity s HIV infekcí, maligním bujením, při alkoholismu a bezdo-
movectví. Autoři doporučují k dalšímu sledování výskytu a dalšího vývoje MDR TB 
v České republice zavedení molekulárně epidemiologických technik u všech nově hlá-
šených případů.

Summary:
Multiresistant tuberculosis in Prague

There was a total of 18 cases (12 men and 6 women) of multiresistant tuberculosis 
(MDR TB) reported into the National register of tuberculosis in 2004–2009 in Prague. 
Patients were identified according to results of the information system of bacillary 
tuberculosis, which provides data on the evidence of Mycobacterium (M.) tuberculosis 
in time distribution, including results of susceptibility to antituberculostatics reported 
by all laboratories in the Czech Republic. The proportion of individuals born in the 
Czech Republic compared to individuals born in areas with high incidence of MDR 
TB was 11:7; there were 16 cases of respiratory tract TB, one patient with TB menin-
gitis and one patient with milliary TB in our group. According to patients’ history and 
a time course of the disease we assume that three cases were infected with MDR TB 
from a known source, MDR TB likely resulted from inadequate treatment of a primary 
disease in four patients, other two cases had contacts with communities of foreigners 
from areas with high incidence of MDR TB and in remaining nine individuals it was 
impossible to identify a source of MDR TB. The increased susceptibility to the infection 
is assumed in cases of co-morbidity with HIV infection, malignancy, alcoholism and 
homelessness. The authors recommend the implementation of molecular epidemiology 
methods for further monitoring of the incidence and the progress of MDR TB in all 
newly reported cases in the Czech Republic.

Kubín, M., Kalina, P., Jágrová, Z. Multirezistentní tuberkulóza v Praze. Kazuistiky v alergologii, pneumologii 
a ORL 9, 1: 38–42, 2012.

Klíčová slova: 
 � multirezistentní 

tuberkulóza
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 � incidence
 � zdroj infekce
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2008). Zjišťuje se kultivačně fenotypickými metodami nebo 
molekulárně genetickými technikami in vitro (Richter et al. 
2009). Další samostatnou skupinu představuje extenzivně 
multirezistentní (XDR) TB, která je definována jako odolná 
proti isoniazidu a rifampicinu a současně i proti některému 
z řady fluorochinonů a alespoň proti jednomu ze tří injekčních 
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preparátů tzv. II. řady antituberkulotik, tj. capreomycinu, 
kanamycinu nebo amikacinu (Bártů 2010; WHO 2008). 
Klinicky významná léková odolnost vzniká pomnožením při-
rozeně rezistentních mutant přítomných v  populacích divo-
kých kmenů M. tuberculosis (tj. populací, které nikdy nebyly 
vystaveny účinkům antituberkulotik). Vzniká jako důsledek 
monoterapie, kdy pod vlivem účinného léku je sice potlačeno 
množení citlivé části mikrobiální populace, kdy však dochází 
k  nekontrolovanému množení mutant přirozeně odolných 
proti dalším lékům. Takto získaná léková rezistence vzniká 
jako důsledek nesprávné preskripce, nedodržování a přeru-
šování léčebných režimů, podávání neúčinných léků nebo 
nepravidelného zásobování antituberkulotiky, tedy zavině-
ním pacienta (např. nejsou-li léky podávány při hospitalizaci 
kontrolovaně), jeho lékaře nebo systémovou chybou (Bártů 
2010; Szpaková et al. 2011). MDR TB může také vzniknout (u 
nemocných dříve léčených i neléčených) jako důsledek exo-
genní superinfekce vyvolané interhumánním přenosem MDR 
kmene M. tuberculosis (Bang et al. 2010).

Léková rezistence (paradoxní důsledek zavedení účinné 
etiotropní léčby TB) se stala novým nepříznivým faktorem 
kontroly TB ve všech státech světa. Podle údajů Světové zdra-
votnické organizace (WHO) bylo v roce 2006 ve 185 státech 
evidováno téměř 5 % klinicky významných případů multire-
zistentní TB (WHO 2008). Podobně jako v geografickém roz-
ložení TB v globálním rozměru, je také rozložení multirezis-
tentní TB ve světě vysoce nerovnoměrné: v  celkovém počtu 
více než 10 milionů hlášených případů TB všech forem a loka-
lizací byla v  roce 2006 více než polovina případů MDR TB 
evidována v Číně, v Indii a v Ruské federaci, kde tvořila v roce 
2006 až 19 % evidovaných případů TB. Naopak nejnižší zátěž 
MDR TB byla ve stejném období zaznamenána v některých 
západoevropských státech, např. v Nizozemí nebo v Dánsku, 
kde její podíl představoval 0,8 resp. 1,5 % všech hlášených 
TB nálezů (WHO 2008; Zignol et al. 2006). Česká republika 
vykazovala rovněž nízký podíl MDR TB v letech 1999 až 2004, 
kdy se počet hlášení pohyboval mezi 2–10 (0,3–2 %) případy 
ročně. V letech 2003 až 2008 se u nás podíl nových vylučova-
telů MDR kmenů M. tuberculosis pohyboval mezi 7–13 pří-
pady ročně a v průměru klesl na 1,5 % z celkového počtu 4 114 
vyšetření (Szpaková et al. 2011; WHO 2008).

V České republice nejsou zatím údaje o lékové rezistenci 
v rámci povinných hlášení TB vykazovány, jsou však evido-
vány v informačním systému bacilární TB (ISBT). Cílem naší 
studie bylo identifikovat jednotlivé případy MDR TB hlášené 
v Praze do Národního registru TB podle výsledků stanovení 
lékové rezistence podle údajů ISBT a získat informace o roz-
sahu MDR TB a jejím vývoji v Praze v letech 2004–2008.

Materiál a metodiky
Soubor pražských nemocných vylučujících multirezis-

tentní M. tuberculosis v  letech 2004–2008 byl získán z  peri-
odických výpisů ISBT a z povinných hlášení TB jednotlivých 
nemocných a doplněn údaji poskytnutými spolupracují-
cími konzultantkami pro obor TB v  jednotlivých pražských 
obvodech. U hlášených nemocných byly hodnoceny násle-
dující proměnné: věk nemocného v  době průkazu MDR 

M. tuberculosis, pohlaví, země narození, orgánová lokalizace 
TB nálezu, zda šlo o nové onemocnění nebo recidivu, způsob 
zjištění onemocnění, způsob průkazu M. tuberculosis a  cit-
livost izolovaného kmene na isoniazid (H), rifampicin (R), 
streptomycin (S) a ethambutol (E).

Výsledky
Přehled demografických dat, vybraných klinických údajů 

a citlivost M. tuberculosis na antituberkulotika u nemocných 
s MDR TB je uveden v tabulce č. 1 společně s vybranými údaji 
celkového počtu nemocných s TB hlášených v Praze v letech 
2004–2009. Časové rozložení průkazu M. tuberculosis a netu-
berkulózních mykobakterií u hodnocených nemocných je 
vyjádřeno v grafu č. 1.

Anamnestické a epidemiologické údaje vztahující se 
k  vývoji MDR TB těchto jedinců uvádíme v  následujících 
stručných kazuistikách.

V první skupině hlášené v dvouletém období 2004–2005 
bylo 6 nemocných s MDR TB plic, vesměs narozených v České 
republice (graf č. 1). U nemocné 1, 32leté ženy bez trvalého 

Tab. č. 1: Demografická data, orgánová lokalizace TB a cit-
livost M. tuberculosis na antituberkulotika u nemocných 
s MDR TB a celkové počty nemocných s TB (jen hlavní 
ukazatele) hlášené v Praze v letech 2004–2009

MDR TB celkem hlášených
n (%) n (%)

počet nemocných 18 (2,1) 840 (100)

muži 12 561 (66,8)

věkové rozmezí (r.)  23–70 -

věkový průměr (r.)  43,8 -

ženy 6 279 (33,2)

věkové rozmezí (r.) 21–83 -

věkový průměr (r.) 41,7 -

země narození

Česká republika 11 656 (78,1)

Ukrajina 4 52 (6,2)

Vietnam 1 30 (3,6)

Bělorusko 1 2 (0,2)

Kazachstán 1 2 (0,2)

ostatní 0 98 (11,7)

orgánová lokalizace TB

dýchacího ústrojí ověřená 
bakteriologicky/histologicky 16 539 (64,2)

dýchacího ústrojí ověřená 
bakteriologicky 16 361 (43,0)

TB meningitis 1 1 (0,1)

miliární TB 1 28 (3,3)

dřívější léčba TB 5 73 (8,7)

rezistence M. tuberculosis

HR, RR, SR, ER 13 13 (1,5)

HR, RR, SR, EC 4 4 (0,5)

HR, RR, SC, EC 1 1 (0,1)

Vysvětlivky: 
H – isoniazid, R – rifampicin, S – streptomycin, E – etambutol,  
R – rezistentní, C – citlivý
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zaměstnání, byla TB s opakovaným průkazem MDR M. tuber-
culosis zjištěna v roce 2003. Žila ve zdevastovaném domě spo-
luobývaném Ukrajinci a z  anamnestických údajů vyplynulo, 
že se pravděpodobně infikovala od neidentifikované osoby 
ukrajinské národnosti s MDR TB. Tato nemocná se pravdě-
podobně stala zdrojem MDR TB pro nemocného 2, 52letého 
muže, povoláním zedníka, u kterého byla zjištěna v roce 2003 
TB s opakovaným průkazem kmene M. tuberculosis citlivého 
na antituberkulotika. U nemocného bylo MDR M. tuberculo-
sis prokázáno po desetiměsíčním období kultivační negativity. 
Při léčbě první TB (citlivým kmenem) byl hospitalizován sou-
časně s nemocnou 1 v nyní již uzavřené léčebně. Obdobným 
způsobem mohlo dojít k přenosu MDR TB od nemocné 1 na 
55letou myčku skla v mikrobiologické laboratoři (případ 3). 
Pro TB s opakovaným průkazem M. tuberculosis citlivým na 
antituberkulotika byla hospitalizována ve stejném léčebném 
ústavu s nemocnou 1. Po dvouměsíčním období s kultivační 
negativitou byla u ní zjištěna MDR TB (graf č. 1). V  tomto 
dvouletém období byl dále hlášen nemocný 4, 54letý řidič, 
alkoholik, žijící ve společné ubytovně; jeho kmen M. tubercu-
losis byl rezistentní pouze na isoniazid a rifampicin a odlišoval 
se tedy od kmenů vylučovaných nemocnými 1, 2 a 3. Poslední 
nemocný v této skupině (č. 5 v grafu) byl 44letý bezdomovec 
s TB plic zjištěnou již v roce 2002; vyšetření citlivosti na anti-
tuberkulotika kmenů izolovaných v počátcích recidivy v roce 
2005 nebylo provedeno a první kmeny rezistentní na isonia-
zid a rifampicin byly u něho zachyceny až po 5 měsících od 
začátku onemocnění. Předpokládáme, že MDR TB se u tohoto 
nemocného vyvinula v  důsledku svévolného nedodržování 
léčebného režimu.

Ve skupině deseti nemocných hlášených v  následují-
cím dvouletém období 2006–2007 bylo sedm jedinců naro-
zených v bývalém Sovětském svazu. Tři měli v anamnéze TB 
plic zjištěnou a léčenou v  dřívějších letech v  zemích svého 
původu: 23letý nezaměstnaný Ukrajinec, 21letá nezaměst-
naná Ukrajinka a 31letý azylant Bělorus (nemocní 6, 11 a 14, 
graf č. 1). U těchto osob předpokládáme vznik MDR TB jako 
důsledek dřívější neadekvátní léčby TB. Nemocná č. 10, 27letá 
Ukrajinka, povoláním kadeřnice, udávala v anamnéze něko-
likatýdenní návštěvu Ukrajiny asi tři měsíce před zjištěním 
MDR TB; v tomto období se mohla infikovat v kontaktu s nei-
dentifikovaným zdrojem. Z neznámého zdroje se mohl infi-
kovat také nemocný 15, 41letý Ukrajinec, bezdomovec, HIV 
pozitivní, který zemřel na TB meningitidu. Nemocný 9, 41letý 
Kazach, povoláním stavební inženýr se pravděpodobně infiko-
val MDR TB v důsledku opakovaného kontaktu s nemocným 
7. U tohoto nemocného, 48letého Čecha, původním povolá-
ním lakýrníka s těžkou polyneuropatií a alkoholickou hepa-
topatií, byla provedena resekce dolního laloku pravé plíce pro 
suspektní nádorové ložisko, v kterém však byl v postoperační 
biopsii rozpoznán TB proces; M. tuberculosis rezistentní na 
HRSE bylo u něho prokázáno ještě před resekčním výkonem 
(a následně také opakovaně v  průběhu více než dvouletého 
období). Nemocná 12, 83letá osaměle žijící Češka s rozsáhlým 
kavernózním TB procesem v obou plicních polích zemřela po 
čtyřdenní hospitalizaci na plicní embolii. Kmen M. tubercu-
losis rezistentní na HRSE byl prokázán ve sputu a v nekrop-
tickém vzorku plicní tkáně. Nemocný 13, 61letý Čech, 
původním povoláním zedník, s  retromolárním karcinomem 
léčeným chirurgicky a cytostatiky, s etylickou hepatopatií 

Graf. č. 1: Časové rozložení kultivační pozitivity pražských nemocných s multirezistentní tuberkulózou v letech 2003–2009
rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
měsíc 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
nemocný

1 R R R R R R R R R R N R N R N

2 C R R R R R R

3 C C C C C R R R R R R R R R R R R R R R R

4 R R

5 R R R R

6 R R R R R R R R R R R R R N N

7 R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

8 R R

9 R R

10 R R R R R R R N N

11  R R R

12   R

13 R

14 R R

15 R

16 R R

17 R R R R R R

18 R R R R R R R

Vysvětlivky:  C – kmeny M. tuberculosis citlivé na antituberkulotika, R – kmeny M. tuberculosis multirezistentní, N – netuberkulózní mykobakteria
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a organickou poruchou osobnosti, zemřel po desetidenní hos-
pitalizaci po zjištění rozpadového TB procesu v obou plicích. 
Kmen M.  tuberculosis rezistentní na HRSE byl u něho pro-
kázán v bronchiálním sekretu odebraném při bronchoskopii. 
Nemocný 8, 23letý Vietnamec, toxikoman, s hlubokým imu-
nodeficitem při AIDS zemřel na wasting syndrom s disemino-
vaným TB procesem postihujícím parenchymatózní orgány, 
nitrohrudní a nitrobřišní lymfatické uzliny a plíce; M. tuber-
culosis rezistentní na HRS bylo izolováno z punktátu podkož-
ního ložiska před smrtí a z nekroptického materiálu odebra-
ného při pitvě.

Ve třetí skupině z let 2008–2009 byli hlášeni tři jedinci 
(graf č. 1). U nemocné 16, 31leté ženy byla provedena resekce 
středního laloku vpravo pro nejasnou etiologii plicních infil-
trátů. V  resekátu byla zjištěna kaseifikační nekróza a kulti-
vačně bylo izolováno M. tuberculosis rezistentní na HRSE. 
Kmen stejných vlastností byl prokázán také dva měsíce po 
resekci z  bronchiální laváže získané při kontrolní broncho-
skopii. Nemocný 17, 68letý muž s  anamnézou leukemie, 
léčený prednisonem a cyclophosphamidem pro bulózní pem-
figoid kalvy, byl hospitalizován pro nález netypických drob-
ných ložisek v  dolních lalocích obou plic. M. tuberculosis 
rezistentní na HRSE bylo u něj opakovaně izolováno v prů-
běhu šesti měsíců od začátku onemocnění. U nemocného 18, 
27letého squattera závislého na heroinu, léčeného pro femo-
rální flebotrombózu byl náhodně zjištěn oboustranný rozpa-
dový proces v obou horních plicních polích. Kmen M. tuber-
culosis rezistentní na HRSE byl u něho prokázán opakovaně 
v průběhu dvou měsíců od začátku onemocnění. U žádného 
ze tří uvedených nemocných nebylo možno podle anamne-
stických údajů zjistit pravděpodobný způsob infekce MDR 
kmeny M. tuberculosis.

Diskuse
Podle údajů Světové zdravotnické organizace byla v roce 

2000 nejpříznivější situace v incidenci MDR TB zaznamenána 
v  ekonomicky rozvinutých státech světa, kde se podíl MDR 
případů pohyboval mezi 0,8–1,3 % hlášených onemocnění 
TB (WHO 2008). Česká republika s 13 (1,1 %) případy MDR 
TB z celkového počtu 1 105 hlášených onemocnění, zaujala 
poměrně příznivou pozici ve srovnání s ostatními státy střední 
Evropy, ve kterých se pohyboval průměr MDR TB mezi 0,7–
7,2 % hlášených případů (WHO 2008). V  recentní studii 
výskytu MDR TB v České republice v letech 2003–2008 bylo 
zjištěno v souboru 4 114 jedinců celkem 61 (1,5 %) nemoc-
ných s MDR TB (Szpaková et al. 2011).

Naše studie byla cílena na hodnocení podílu Prahy na 
celorepublikovém výskytu MDR TB a na hlavní klinicko-epi-
demiologické charakteristiky nemocných hlášených v  letech 
2004–2009 jako nová onemocnění a recidivy do registru TB. 
Praha se v  tomto období podílela počtem 18 nemocných 27 
% z celkového počtu 66 případů MDR TB hlášených v České 
republice. Tento poměr je nepoměrně vyšší ve srovnání s cel-
kovým počtem případů TB registrovaných v  tomto období, 
kdy počet 840 pražských nemocných představoval jen 15,3 % 
z  5 497 hlášených případů z celé republiky. Tento relativně 
vysoký počet případů MDR TB je dalším ze specifických 

znaků výskytu TB v Praze spolu s vysokou incidencí TB, vyso-
kým procentem bakteriologicky ověřených případů, vysokým 
podílem TB u cizinců a bezdomovců apod.

Základním zdrojem informací o výskytu MDR TB 
v  Praze byl Informační systém bacilární TB (ISBT) a jeho 
údaje o průkazu M. tuberculosis v průběhu bacilární poziti-
vity jednotlivých nemocných. Ukládání výsledků mykobakte-
riologických vyšetření v periodických i výročních přehledech 
ISBT dovolilo nejen identifikovat nemocné s MDR TB podle 
výsledků citlivosti izolovaných kmenů M. tuberculosis na anti-
tuberkulotika, ale také umožnilo sledovat časový průběh jejich 
pozitivity i nástup MDR u vylučovatelů původně citlivých 
populací M. tuberculosis. Tento systém ovšem nemá možnost 
monitorovat bacilární pozitivitu nemocných s MDR TB udá-
vajících dřívější léčbu v cizině (v našem souboru tři osoby), 
kde lze předpokládat nedostatky v režimu léčby prvotního 
onemocnění. Podle ISBT nelze také vyloučit mylné výsledky 
vyšetření vzniklé např. záměnou vyšetřovaného materiálu 
nebo v  průběhu laboratorních vyšetření, které mohou být 
příčinou nesouladu mezi klinickým a laboratorním nálezem 
nebo s hlášením do registru TB (Szpaková et al. 2011).

V  demografickém složení pražských nemocných byl 
nápadně vysoký podíl případů MDR TB hlášených u nemoc-
ných narozených v  oblastech vysoké incidence MDR TB 
(7 z 18 hlášených případů, tab. č. 1). Předchozí léčbu vedoucí 
pravděpodobně k vzniku lékové rezistence udávali tři nemocní 
a import MDR TB předpokládáme také u jedinců, kteří udá-
vali kontakt s nemocnými z těchto oblastí nebo oblast vysoké 
incidence MDR TB navštívili (případ 1 a 10). Importované 
případy MDR TB znamenají potenciální zdroje infekce jak 
pro domácí populaci, tak i pro příslušníky vlastních národ-
nostních komunit žijících v České republice.

Pravděpodobný interhumánní přenos MDR TB předpo-
kládáme pouze ve dvou případech. V prvním šlo pravděpo-
dobně o nozokomiální infekci, při které byla zdrojem MDR 
TB 33letá žena pro 53letého muže a 55letou ženu (případy 
1, 2, 3, graf č. 1). U obou byl prokázán předchozí průkaz 
kmenů M. tuberculosis citlivých na antituberkulotika a u obou 
bylo dosaženo debacilizace po prvotní TB trvající 10, resp. 
2 měsíce (graf č. 1). V uvedených případech se mohla vedle 
jiných rizikových faktorů uplatnit vysoká patogenní aktivita 
MDR kmene M. tuberculosis popisovaná např. v podmínkách 
vysokého výskytu nosokomiálního šíření MDR TB vyvolané 
genotypem Beijing (Nodieva et al. 2010). V druhém případu 
interhumánního přenosu MDR TB byl pravděpodobným 
zdrojem infekce 41letého muže narozeného v  Kazachstánu 
47letý Čech, s  kterým se nemocný opakovaně společensky 
stýkal (případy 7 a 9).

 Pomineme-li případy interhumánního přenosu MDR 
TB, případy vysvětlitelné nesprávným dodržováním léčeb-
ného režimu prvotního onemocnění TB a případy vysvětli-
telné kontaktem s cizinci z oblastí vysoké incidence MDR TB, 
zbývají v hodnoceném souboru ještě jedinci, u kterých nebylo 
možno stanovit pravděpodobný zdroj infekce. Mezi nimi se 
jasně vymezila skupina nemocných, u kterých lze předpoklá-
dat zvýšenou vnímavost k infekci při současně probíhajících 
komorbiditách, jako jsou HIV pozitivita a wasting syndrom při 
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rozvinutém AIDS, podávání prednisonu při leukemii a v pří-
padech maligního bujení (nemocní 8, 13, 15, 17), alkoholismu 
a bezdomovectví (nemocní 4, 7, 15 a 18). Z anamnézy a dalších 
dostupných informací nebylo možno spekulovat o  možném 
zdroji a mechanismu získání infekce u  náhodně zjištěného 
onemocnění MDR TB mladé ženy (případ 16). U některých 
nemocných s neznámým zdrojem infekce, zejména u jedinců 
s jednorázovým průkazem MDR kmene M. tuberculosis nelze 
vyloučit záměnu vyšetřovaného patologického materiálu nebo 
laboratorní chybu při jeho zpracování a hodnocení (Szpaková 
et al. 2011).

 Přelomovým momentem při sledování přenosu TB 
v populaci a tedy i v interhumánním přenosu MDR TB bylo 
zavedení molekulárně genetických technik do epidemiologie 
TB. Metodou volby se staly již na konci 20. století metody tzv. 
fingerprintingu, tj. průkazu variability specifických elementů 
v  genomu M. tuberculosis, které byly záhy široce využívány 
v  epidemiologii TB i při studiu patogeneze MDR TB (Bang 
et al. 2010; Kubín et al. 1998). U nás byla metoda fingerprin-
tingu použita k  rozpoznání rozsáhlé mikroepidemie MDR 
TB, která probíhala více než šest let a která by při použití 
tradičních metod nemohla být odhalena (Kubín et al. 1998). 
Kooperativní studie založená na analýze téměř 600 MDR 
kmenů M. tuberculosis z 19 států ukázala, že v Evropě cirku-
luje řada distinktních genotypů, mezi nimiž relativně vysoce 
převažoval genotyp Beijing, jehož majoritní endemitní oblastí 
jsou vedle jihovýchodní Asie státy bývalého SSSR (Devaux 
et al. 2009; ECA 2006; WHO 2008; Zignol 2006). Také u nás 
byl identifikován u  několika nemocných popsaných v  před-
chozích studiích, a proto předpokládáme, že tento genotyp 
mohl být původcem MDR TB některých našich nemocných 
(Kurepina et al. 2004; Prodinger at al. 2006). V  našem sou-
boru jsme nemohli výsledků genové typizace MDR kmenů 
M. tuberculosis využít neboť techniky fingerprintingu nejsou 
v České republice soustavně provozovány.

Závěr
Problematika MDR TB v Evropě je velmi významná bez 

ohledu na to, jaká je právě její incidence v ČR nebo v regionu 
ČR. Tak jako u každé TB má i u MDR TB velký význam včasná 
diagnóza a řádná léčba, což může být právě u rizikových sku-
pin (cizinci se zemí s vysokou incidencí MDR TB) obtížnější. 
Prevence je pro kontrolu MDR TB ještě významnější, a to i ve 
světle aktuální situace, kdy se vrací vlna převaděčství ilegál-
ních cizinců přes ČR do Německa, vázne zásobování základ-
ními antituberkulotiky, hrozí uzavírání lůžek oboru pneumo-
logie a ftizeologie, ambulantní pneumoftizeologové mají velké 
problémy se zajištěním léků pro debacilizované nemocné 
s MDR TB.

V tomto sdělení ukazujeme na to, že pečlivou anamné-
zou a dedukcí lze do jisté míry v  některých případech určit 
pravděpodobný zdroj exogenní infekce nebo příčinu endo-
genní reaktivace.

MUDr. Milan Kubín, DrSc.
Hygienická stanice hl. m. Prahy
Rytířská 12
110 01 Praha 10

e-mail: milankubin27@gmail.com

Pro zkvalitnění sledování přenosu TB v populaci dopo-
ručujeme zavedení molekulárně genetických technik do epi-
demiologie TB, nejen MDR TB. Její význam by ocenili kliničtí 
lékaři a epidemiologové zejména ve všech případech rezis-
tence, u recidiv, u dětí, zdravotníků a vězňů.
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Kapitoly z historie

Tento americký lékař a mikrobiolog polského původu 
patří do galerie velikánů světové medicíny proto, že je spoluob-
jevitelem očkovací látky proti dětské obrně (poliomyelitidě).

Narodil se v Bialystoku v Polsku. Po emigraci rodičů do 
Severní Ameriky (v roce 1921) Albert brzy zvládl angličtinu 
a během dvou let dokončil základní školu v New Jersey. Poté 
mu příbuzný usazený v  USA zaplatil v  New Yorku studium 
na škole pro dentisty. Po dvou letech však Sabin přestoupil 
na lékařskou fakultu Univerzity v New Yorku, kde jej nejvíce 
ovlivnil známý americký bakteriolog profesor W. H. Parka. 
V roce 1931 získal Sabin doktorát a na doporučení profesora 
Parka se začal věnovat bakteriologii a speciálně problémům 
dětské obrny.

V letech 1931–1933 působil v Bellevue Hospital v New 
Yorku a v  roce 1934 v Listerově ústavu preventivního lékař-
ství v Londýně. O rok později se stal vedoucím pracovníkem 
Rockefellerova ústavu pro lékařský výzkum. Právě ve zdejších 
laboratořích objevil, že virus obrny lze pěstovat ve zkumavce 
na nervové tkáni odebrané z těla. V roce 1939 se stal profeso-
rem pediatrie na univerzitě v Cincinnati a přednostou oddě-
lení infekčních chorob. Tady vystopoval virus až do vnitřností 
člověka. V  roce 1946 byl jmenován profesorem pro pediat-
rický výzkum. V roce 1951 byl zvolen členem Národní aka-
demie věd USA. Byl členem řady zahraničních vědeckých 
společností.

Sabin se nejprve zabýval výzkumem pneumokokových 
nákaz, v roce 1931 se začal věnovat poliomyelitidě. O rok poz-
ději izoloval její virus a za další dva roky (1934) dokázal mož-
nost jeho působení i na opice. Podrobněji se zabýval výzku-
mem jeho afinity k nervovému systému, přičemž zjistil, že viry 
obrny žijí ve střevech, odkud se dostávají do míchy a mozku. 
Jiří Černý v Sabinově medailonu v „Přemožitelích času č. 14“ 
vzpomíná, že když doktor Amos Alvarez ze Sabinova týmu 
objevil, že mexické děti jsou zvláště odolné proti viru typu 
I., oba vědci (Sabin a Alvarez) odletěli do Mexico City, aby 
zde pokračovali ve svých výzkumech. V  roce 1950 pokusně 
podali plnou lžíci živého viru v čokoládovém mléce jednomu 
slaboduchému chlapci (jeho rodiče s pokusem souhlasili). Ten 
obrnu nedostal a žil ještě řadu let.

V roce 1951 se Sabinovi podařilo vyrobit první perorální 
vakcínu, kterou v  letech 1954–1957 pokusně vyzkoušel i na 
lidech. Nejdříve to zkusil sám na sobě, pak i jeho spolupracov-
níci polkli kulturu pozměněného viru. Následně se do pokusů 
zapojili dobrovolníci ve vězení nápravného zařízení ve státě 
Ohio. Ti souhlasili s účastí na pokusech za podmínky, že jim 
bude soudem snížen nebo zcela prominut jejich trest.

Současně se Sabinem se výzkumem poliomyelitidy zabý-
val i jiný americký lékař a virolog Jonas Edward Salk (1914–
1995), profesor na univerzitě v  Pittsburghu a ředitel Ústavu 
pro studium biologie, který v roce 1955 získal očkovací látku 
z  ledvin infikovaných opic proti všem třem kmenům viru 
poliomyelitidy. Připomeňme, že Salk za druhé světové války 
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připravil formalinem inaktivované vakcíny proti chřipce. 
Nancy Duinová a Jenny Sutcliffová ve své „Historii medicíny“ 
popisují, jak se Salk rozhodl vakcínu otestovat na vybrané sku-
pině dětí, ve které byli i jeho tři synové. Řekl o tom: „Když 
očkujete děti proti poliomyelitidě, nemůžete pak dva nebo tři 
měsíce klidně spát“. I když výsledky tohoto testování byly 
povzbudivé, Salk se domníval, že „by neměly být vykládány 
tak, že je k dispozici prakticky použitelná vakcína“.

Americká Národní nadace pro dětskou obrnu přes 
Salkův odpor rozhodla v lednu 1953 zahájit hromadné zkou-
šení. Testování vakcíny v  roce 1954 bylo největší klinickou 
zkouškou v historii – zahrnulo 217 oblastí ve 44 státech, bylo 
očkováno asi 1  800 000 školních dětí a vynaložené náklady 
představovaly částku 7,5 milionu dolarů. Výskyt dětské obrny 
se snížil o 50 % a žádné očkované dítě neonemocnělo. Když 
byly tyto výsledky oznámeny začátkem roku 1955, po celých 
USA zazněly kostelní zvony a sirény v závodech. Vakcína byla 
podávána injekčně v několika posilovacích dávkách. V dubnu 
1955 se objevily zprávy z Kalifornie a Idaha, že vakcína vyvo-
lala u 204 dospělých i dětí paralytickou formu poliomyelitidy 
a celkem 11 osob zemřelo.

Rakouský historik medicíny Hugo Glaser ve své pub-
likaci „Vývoj moderního lékařství“ uvádí, že první nadějné 
zprávy byly zkaleny sdělením o tragických případech dět-
ské obrny, která propukla po podání špatné očkovací látky. 
Vypadalo to tak, že Salkova metoda zcela zanikne. Na velké 
mezinárodní konferenci věnované problematice očkování 
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proti dětské obrně bylo však prokázáno, že očkování je nezá-
vadné, a že je lze doporučit, ovšem za předpokladu, že očko-
vací látka je řádně připravena a před vydáním do oběhu řádně 
zkontrolována. Salkova vakcína nezajišťovala trvalou imunitu 
a nebyla příliš účinná proti typu I.

Sabin věřil, že vakcína připravená z  živého viru zbave-
ného virulence by byla mnohem účinnější, dodávala by trva-
lou imunitu a mohla by se podávat ústy (ve lžičce sirupu nebo 
na kostce cukru). Vakcína objevená Sabinem měla prodlou-
žený účinek a bylo zavedeno její podávání formou sirupu. 
Americké instituce však dávaly zpočátku přednost Salkově 
metodě a tak byla Sabinova vakcína testována v jiných zemích 
– Mexiku, Nizozemsku, Velké Británii, Švédsku, Singapuru, 
Sovětském svazu a také u nás. V roce 1958 byla poprvé pou-
žita při hromadném očkování v  Československu. O jejím 
významu a efektivnosti svědčí to, že se od roku 1960 u nás 
nevyskytl žádný případ poliomyelitidy. Až po dalších třech 
letech (v srpnu 1961) rozsáhlého zkoušení americké úřady 
povolily výrobu a prodej Sabinovy vakcíny proti viru typu 
I.  v  USA. Vakcína proti typu II. byla povolena o tři měsíce 
později a konečně v březnu 1962 již byla k dispozici Sabinova 
vakcína účinná proti všem třem kmenům poliomyelitidy, 
která postupně zcela nahradila Salkovu injekčně podávanou 
vakcínu.

Postup výzkumu byl takový, že nejprve byl každý ze tří 
kmenů viru pěstován zvlášť, pak byla proti každému kmenu 
vyrobena očkovací látka a nakonec byly všechny tři získané 
látky smíchány. Jako každý jiný virus roste i virus dětské obrny 
výhradně na živých buňkách. Jako nejlepší kultivační pro-
středí se osvědčily buňky ledvin opice Rhesus. Opice krmili 
zvláštní dietou, aby je udrželi naživu. Namnožené viry se poté 
kultivovaly formalinem a procházely velmi přísnými kon-
trolními zkouškami na opicích, aby se zjistilo, zda jsou viry 
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dostatečně oslabeny, aby sice nevyvolávaly chorobu, ale způ-
sobovaly potřebnou tvorbu protilátek.

 Jaký byl Sabin jako člověk? Jiří Černý v již zmíněném 
medailónku píše, že byl velmi nekompromisním vedoucím 
pracovníkem, který při třetí chybě podřízeného pracovníka 
automaticky propouštěl. Byl velmi sebevědomý, o čemž svěd-
čila odpověď v jednom rozhovoru, kdy mu američtí novináři 
položili otázku, co si myslí o práci svých kolegů. Tehdy jim 
řekl: „Pod mostem je už všechno voda!“. Ani jeho žena, s níž 
měl dvě děti, to s ním prý neměla vůbec jednoduché. Mimo 
laboratoř však byl družný a přátelský, rád ochutnal víno, po 
jehož požití proti překyselení žaludku polykal sodu. Po práci 
odpočíval tak, že si napustil plnou vanu teplé vody a poslou-
chal hudbu (z našich hudebních skladatelů měl prý nejraději 
Bedřicha Smetanu a Antonína Dvořáka).

V  roce 1959 navštívil Sabin Československo, aby se na 
místě osobně přesvědčil o našem masovém očkování proti 
dětské obrně. V rozhovoru pro Československou televizi tehdy 
mj. prohlásil: „Myslím, že Československu musíme blahopřát. 
Patří mezi první země na světě, kde se nejen poprvé studovaly 
možnosti použití nové očkovací látky, ale kde se jí také v plné 
míře s úspěchem využilo. Jsem nesmírně potěšen tím vším, co 
jsem mohl u vás vidět. Výsledky, jichž jste dosáhli, nemají snad 
ve světě obdoby“.

Ironií osudu byl ve stáří postižen zvláštní formou 
nemoci, proti níž celý život sám bojoval.

KAPITOLY Z HISTORIE
ALBERT BRUCE SABIN

v Benešově u Semil
se zaměřením na péči o koně a ježdění

Příměstský tábor
- od 8 do 17 hod, o víkendech a svátcích
- jízda na koni, hry, výlety
- pro děti od 5 do 14 let
- ceny od 300 Kč/den (včetně ježdění a svačiny)

Týdenní tábor 
- od neděle do soboty
- denně hodina ježdění
- spousta zábavy, výletů her a soutěží
- na závěr pro rodiče ukázka ježdění dětí
- turnusy: I. 15.–21. 7. 2012, II. 19.–25. 8. 2012
- v případě účasti na obou turnusech sleva
- cena 4100 Kč/turnus

Přihlášky a další informace na www.equibona.cz nebo na tel. 608 151 727.


