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Editorial

Obrázek na obálce:

Camargue

Camargue je oblast mo-
křadů v deltě Rhôny v již-
ní Francii v bezprostřed-
ním sousedství Provence. 
Jižní části mokřadů jsou 
typické brakickým solným 
ekosystémem. Camar-
gue je známa jako evrop-
ské hnízdiště plameňáků, 
proslavila se volným cho-
vem černých býků a bí-
lých camargských koní.

(foto © GEUM – Mgr. Karel Vízner)

Pohádka poš�ácká

„Aha, pravil pan poštmistr, to zas někdo vhodil do schránky dopis bez adresy. Byl tam zrovna na poště je-
den pán, aby poslal své mamince doporučené psaní; ten pán to slyšel a povídá: No, to musí být �ulpas, potrhlo, 
čápek, pytlík, dromedár, budižkničemu a boží dřevo, kdo posílá dopis a nenapíše na něj ani adresu. Ba ne, řekl 
pan poštmistr, takových dopisů, pane, se za rok najde celá hromada. To byste nevěřil, pane, jak jsou lidé roztrži-
tí. Napíší dopis, pane, a pak s ním horempádem běží na poštu a zapomenou se, pane, podívat, že ještě nenapsali 
adresu. Jejej, pane, to se stává častěji, než si myslíte.“

Kdo by neznal nádherný příběh pana Kolbaby, poš�áka z Čapkovy Pohádky poš�ácké. A víte, jak to bylo dál? 
Celý rok pak Kolbaba hledá dívenku Marušku, které má doručit dopis od jejího milého, ale trochu roztržitého 
(protože nenapsal adresu) mládence Františka.

Pohádka? Bývaly doby, kdy to byla pohádka jen proto, že v ní vystupují poštovní skřítci. Sám jsem při svém 
působení na poště zažil, jak si poš�áci mezi sebou předávají psaníčko s neúplnou adresou a třeba i několik dní 
pátrají po tom, komu je určeno.

Zdá se ale, že pohádkám je konec. Lidé dávají přednost SMSkám a e-mailům a poštovní skřítci a neúplné 
adresy nemají na poště místo. A s poštovními skřítky mizí i páni Kolbabové, pro které nosit dopisy byla radost. 
Zůstal nám jen poštovní průmysl a řada otrávených zaměstnanců. Ano, vídám dodnes i výjimky, ale je jich čím 
dál méně.

Proč je dnes editorial o pohádkách? Včera mi totiž přistála na stole další várka nedoručených zásilek, které 
se nám vrátily zpět. Je na ně žalostný pohled. Přestože jsme odesílali barevný časopis v pěkné obálce s naším lo-
gem, po průchodu útrobami České pošty vypadají jako cosi velmi nechutného a nevábného. A několik z nich má 
obdobný problém – drobnou chybu v adrese. Tak například jsme do Brna poslali časopis na adresu Kosmonautů 
16 a mělo to být Kosmonautů 19. Paní doktorka, která si časopis objednala, udělala pře rokem chybu a špatně 
vyplnila objednávku. Čtyřikrát jí časopis dorazil, popáté nám jej pošta vrátila s tím, že adresáta nezná. Nene-
cháváme své čtenáře na holičkách, s paní doktorkou jsme se domluvili e-mailem a časopis jí poslali na správnou 
adresu o dva domy dál. Problémem ale je, že takovéto vrácené zásilky se nám v redakci poslední dobou množí. 
Ne snad, že byste své adresy vyplňovali méně pečlivě než dříve, jen zdá se už nejsou páni Kolbabové, kteří věří, 
že na každé psaníčko někdo čeká, nebo že Česká pošta se rozhodla vracet všechny dopisy, které nemají správnou 
adresu – by� by to bylo jediné písmeno. 

Takže nezbývá, než Vás poprosit – zkontrolujte svou adresu, zda je zcela správná, aby Vám v budoucnu ča-
sopis najisto došel. Současně bych Vás rád požádal o poskytnutí e-mailové adresy – v případě, že se nám časopis 
vrátí, máme možnost tak zjistit Vaši správnou (nebo změněnou) adresu a časopis Vám doposlat. Telefon nám 
v tomto nepomůže – telefonní poplatky jsou, na rozdíl od e-mailu, který nás stojí jen práci a úsilí, vysoké a naše 
distribuce by si nemohla dovolit obvolávat větší množství předplatitelů.

Již v minulém čísle jsme informovali o zvýšení předplatného našeho časopisu na 200 Kč/rok, věříme, že Vás 
toto historicky první zvýšení ceny neodradí od jeho předplácení a že Vám bude vynahrazeno kvalitním obsahem 
a suplementy, která připravujeme. V tomto čísle (pokud nemáte aktivováno sponzorované předplatné od některé 
z firem) naleznete složenku či fakturu k úhradě předplatného, předem děkujeme za její včasné uhrazení.

Krásné jarní dny Vám přeje
 Karel Vízner

šéfredaktor

Zprávy o nás najdete nově také na Facebooku – stránky „Nakladatelství GEUM“.

kazupneu_1_11.indd   Odd1:3 1.4.2011   16:34:25



3KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL 1/2011

Obsah

Editorial  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1

Milan Kubín, Pavel Kalina, Zdeňka Jágrová, Eva Švandová
Netuberkulózní mykobakteriózy v Praze  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Peter Hromádka, Jiří Škach, Romana Gaalová, Stanislav Černohorský,
Jiří Vytiska, Pavel Buchvald
Neurinomy v hrudní lokalizaci  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10

Zpráva
Léčba anti-IgE protilátkami .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14

Vyšetřovací metody
Jan Šulc, Jan Zikán, Václav Kredba, Jana Tuková, Petr KoVátko, Michal Rygl,
Petra Kuklová, Katarína Urbanová, Tamara Svobodová, Jiří Kříž, Pavel Kolář,
Petr Pohunek, Daniela Marková
Funkční vyšetření plic u nespolupracujících dětí. Část I. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17

Pavel Bartoň, Zoltán Kerekes, Helena Hornychová, Jana Vejvodová
Zajímavé bronchologické (a morfologické) nálezy
15. díl – Syndrom středního laloku  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  26

Monika Laššánová, Jana Tisoňová, Štefan Laššán
BezpečnosV liečby – liekové interakcie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  31

Josef Švejnoha
Kapitoly z historie
Max Pettenkofer (3. 12. 1818 – 9. 2. 1901)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  35

časopis pro alergology, pneumology, 
lékaře ORL, praktické lékaře a pediatry

Ročník 8.

ISSN 1802-0518
registrační číslo MK E 15473

Vydává:
Nakladatelství GEUM, s. r. o.

Redakční rada:
prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.
prim. MUDr. Jarmila Fišerová
as. MUDr. Vladislav Hytych

MUDr. Pavel Jansa
prim. MUDr. Viktor Kašák

doc. MUDr. Petr Panzner, CSc.
MUDr. Jindřich Pohl

doc. MUDr. František Salajka, CSc.
doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

prof. MUDr. Ružena Tkáčová, Ph.D.
doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

doc. MUDr. Jan Vokurka, CSc.
doc. MUDr. Robert Vyšehradský, Ph.D.

Šéfredaktor: 
Mgr. Karel Vízner

e-mail: KarelVizner@geum.org

Redakce:
Gabriela Bjalkovská

e-mail: bjalkovska@geum.org
Klára Krupičková

e-mail: krupickova@geum.org

Vydavatel – poštovní kontakt:
(autorské příspěvky a předplatné)

Nakladatelství GEUM
Nádražní 66, 513 01 Semily

tel./fax: +420 481 312 858
e-mail: geum@geum.org

internet: http://www.geum.org/pneumo

Inzertní oddělení:
Dagmar Kaprálová

tel.: + 420 604 935 365
e-mail: kapr@geum.org

Zástupce vydavatele:
Mgr. Kamila Víznerová

Sazba:
Mgr. Christo Bjalkovski

Redakční zpracování, ilustrační fo to gra fie:
GEUM – Mgr. Karel Vízner
e-mail: geum@geum.org

Tisk:
Tiskárna Glos Semily, s. r. o.

e-mail: tiskarna@glos.cz

Předplatné:
Roční předplatné (včetně poštovného 

a balného) činí 200 Kč  /rok pro ČR 
a 7,5 € pro Slovensko. Předplatné 
lze objednat na adrese vydavatele. 

Distribuci provádí pověřená společnost. 
Předplatné do ostatních států bude 
navýšeno o cenu poštovného podle 

aktuálních tarifů České pošty.

kazupneu_1_11.indd   Odd1:5 1.4.2011   16:34:26



4 KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL 1/2011

Netuberkulózní
mykobakteriózy v Praze

Souhrn:
V letech 2000–2009 bylo v Praze hlášeno 106 onemocnění mykobakteriózou (104 pří-

padů v plicní a 2 v mimoplicní lokalizaci), to je v průměru asi 1 případ na 100 000 obyvatel 
ročně a výskyt měl mírně stoupající tendenci. Evidence výskytu mykobakterióz v rámci 
povinného hlášení tuberkulózy umožnila retrospektivní srovnávání obou těchto infekcí: 
v Praze byl ve sledovaném období zaznamenán v kategorii tuberkulózy (TB) plic ověřené 
bakteriologickým vyšetřením významný pokles ze 123 na 81 případů (p=0,02), inciden-
ce mykobakterióz se pohybovala mezi 6–16 případy ročně a její vzestup nebyl statisticky 
významný (p=0,12).

Nejčastějším původcem plicních mykobakterióz byl komplex Mycobacterium (M.) avium 
(50 %), následován M. kansasii (27,9 %), M. xenopi (16,3 %) a jinými druhy netuberkulózních 
mykobakterií (5,8 %). Zastoupení mužů a žen bylo přibližně stejné, věkový průměr u obou 
pohlaví byl vyšší než 60 let. Ve věkovém rozložení byly zaznamenány rozdíly mezi myko-
bakteriózou a TB: u nemocných s mykobakteriózou bylo patrné nízké zastoupení v mlad-
ších věkových skupinách (žádný případ do věku 19 let, jen 16,5 % nálezů mezi 20–49 lety 
věku a vysoký podíl (83,5 %) případů ve vyšších věkových skupinách), u nemocných s TB 
byl nejvyšší podíl (72 %) nálezů ve věkových skupinách 10–59 let.

Nejčastějším způsobem zjištění diagnózy bylo vyšetření pro obtíže (78,3 %), následo-
vané náhodně zjištěnými nálezy (10,4 %), vyšetřením rizikových skupin (8,5 %) a nálezy 
při pitvě (2,8 %).

Komorbidita byla nejčastěji s chronickou obstrukční nemocí plic (CHOPN) v 34 % pří-
padů. Prodělanou tuberkulózu jsme zjistili v 16 %, mykobakteriózu v 8,5 % případů. Pět 
nemocných (4,7 %) mělo v anamnéze tuberkulózu i mykobakteriózu. Osmnáctkrát (17 %) 
byl na povinném hlášení údaj o výskytu fibrózních lézí, převážně (dvanáctkrát) u myko-
bakterióz komplexu Mycobacterium (M.) avium. Podíl cizinců (3,8 %) i bezdomovců (1,9 %) 
byl nižší než u tuberkulózy.

Summary:
Non-TBC mycobacterial infections in Prague
Between 2000 and 2009 a total of 106 cases of mycobacteriosis (104 pulmonary and 

2 cases of non-pulmonary localization) were reported in Prague, this is an average yearly 
incidence of 1 case in 100 000 citizens and the incidence tends to be slightly increasing. 
The evidence of mycobacteriosis as part of obligatory TBC reporting enabled a retrospe-
ctive comparison of both these infections: in Prague in the monitored period a significant 
decrease from 123 to 81 cases (p=0.02) was observed in the category of bacteriologically 
confirmed pulmonary TBC, the annual occurrence of mycobacteriosis fluctuated around 
6–16 cases a year and its increase was not statistically significant (p=0.12).

The most frequent cause of mycobacteriosis was a complex of Mycobacterium (M.) avium 
(50 %), followed by M. kansasii (27.9 %), M. xenopi (16.3 %) and other types of non-TBC 
mycobacteria (5.8 %). The representation of males and females was around the same, the 
average age was over 60 years in both sexes. The differences between mycobacteriosis 
and TBC were recorded in age distribution: in patients with mycobacteriosis the occur-
rence in younger age groups was low (no case at the age under 19, only 16,5 % cases at 

Klíčová slova:
� mykobakterióza
� netuberkulózní 

mykobakterióza
� mykobakteriální infekce

Key words:
� mycobacteriosis
� non-TBC 

mycobacteriosis
� mycobacterial infection

Milan Kubín, Pavel Kalina,
Zdeňka Jágrová, Eva Švandová
Hygienická stanice hlavního města Prahy
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NETUBERKULÓZNÍ MYKOBAKTERIÓZY V PRAZE

Úvod
Mykobakteriózy (MB) získaly statut samostatné nosologické 

jednotky v druhé polovině dvacátého století, kdy byly také zařa-
zeny pod kódem A31.0–31.9 do mezinárodního seznamu nemo-
cí (Kubín 2008). Etiologickými agens těchto infekcí jsou některé 
druhy z obsáhlé skupiny netuberkulózních mykobakterií (NTM), 
jejichž průkaz a druhová identifikace jsou nezbytným předpokla-
dem etiologické diagnostiky mykobakterióz (Griffith et al. 2007; 
Bártů 2003; Kalina et al. 2006). Některá tato agens mají relativně 
vysoký stupeň patogenní aktivity a v interakci s hostitelem vyvo-
lávají manifestní formy onemocnění, které svou symptomatologií, 
klinickým průběhem i morfologickým obrazem připomínají tuber-
kulózu; jiné druhy se vyznačují nízkou patogenní aktivitou a vy-
volávají jen inaparentní formy infekce provázené imunitní reakti-
vitou tuberkulinového typu; specifickým znakem interakce mezi 
infikovaným jedincem a některými druhy NTM je stav označovaný 
jako kolonizace, kdy agens dlouhodobě vegetuje např. v dýchacím 
ústrojí aniž by vyvolávalo klinicky významnou symptomatologii 
a zjevné patologické orgánové léze.

Nejčastějšími původci mykobakterióz jsou komplex Mycobacte-
rium (M.) avium (MAC), M. kansasii, M. xenopi, M. fortuitum a M. mal-
moense, původci kožních afekcí jsou M. marinum a M. ulcerans; dal-
ší druhy NTM i dosud neklasifikované kmeny acidorezistentních 
mikroorganismů jsou popisovány vzácněji (Griffith et al. 2007; 
Kalina et al. 2006). K jejich průkazu se používají klasické izolační 
metody i novější tzv. rychlé metody, avšak některá agens vyžadují 
k záchytu v primokultuře speciální podmínky, jako např. nízkou 
inkubační teplotu, přídavek růstových faktorů apod. K druhové 
identifikaci více než 50 nejběžnějších druhů NTM se i v rutinní 
praxi prosazují komerčně dostupné molekulárně-genetické tech-
niky založené na reversní hybridizaci jednořetězových amplikonů 
testovaných izolátů s druhově specifickými genetickými sondami 
(známé jako PCR), které nahrazují dřívější genotypické a meta-
bolické identifikační metody (Kalina et al. 2006).

V přenosu infekce NTM se nejčastěji uplatňuje inhalace infekč-
ního aerosolu z přirozených nebo umělých rezervoárů, tj. z infi-
kovaných vodních nádrží, koncových vývodů vodovodního systé-
mu v průmyslových podnicích nebo domácnostech apod. V těchto 

případech je patologický proces lokalizován v respiračním ústrojí. 
Vstupní branou infekce může být i poranění kůže. Vzácněji do-
chází k předpokládanému vstupu infekčního agens do organismu 
v orofaciální oblasti, kdy výsledným patologickým procesem jsou 
krční lymfadenitidy. Méně často se vyskytují mimoplicní formy 
mykobakterióz nebo maligní lymfohematogenní procesy pozoro-
vané u jedinců s poruchami imunity, především AIDS.

V patogenezi mykobakterióz dýchacího ústrojí se jako predis-
poziční faktory významně uplatňují patologické strukturální změ-
ny, především zbytkové léze po vyléčené plicní TB a bronchiektá-
zie nebo vrozené anomálie. Diagnostika MB se opírá o přítomnost 
patologického procesu v postiženém orgánu a opakovaný průkaz 
původce ve vyšetřovaném materiálu, resp. o jednorázovou izolaci 
agens z asepticky získaného vzorku. Je zřejmé, že diagnostické ob-
tíže vyvolávají těžko hodnotitelné stacionární strukturální změny 
po vyléčené TB, při bronchiektáziích a případně i jiných afekcích 
dýchacího ústrojí při opakovaném vylučování původce ve sputu, 
kdy je třeba rozhodnout mezi klinicky nevýznamnou kolonizací 
a aktivitou existujícího orgánového nálezu (Griffith et al. 2007; 
Havelková 2001–2009; Kalina et al. 2006).

V Praze byly identifikovány první sporadické nálezy NTM a ji-
mi vyvolané infekce již v druhé polovině dvacátého století: M. kan-
sasii (1956), M. fortuitum (1964 a 1969), M. avium (1966 a 1972) 
a M. xenopi (1970) jako původci chronických plicních i mimoplic-
ních nálezů připomínajících tuberkulózu (Kubín 2008). Počet pů-
vodně ojedinělých vylučovatelů NTM postupně narůstal a v letech 
1999–2004 se pohyboval mezi 140–170 a tomto pětiletém období 
bylo do Národního registru hlášeno celkem 47 případů mykobak-
terióz (Polanecký et al. 2006).

Materiál a metodiky
Soubor nemocných s diagnózou mykobakteriózy (položka A31 

mezinárodní klasifikace nemocí) byl získán z povinných hlášení 
TB a mykobakterióz v Praze za období 2000–2009. Demografic-
ké a další údaje o nemocných tj. věk, pohlaví, orgánová lokalizace 
nálezů, způsob zjištění, přidružené nemoci a podmínky jednotli-
vých nemocných byly doplněny informacemi vyžádanými od spo-
lupracujících zdravotnických zařízení. K porovnání počtu hláše-

the age between 20 and 49 and high proportion (83.5 %) of cases in elderly groups), in 
TBC patients the highest proportion of cases (72 %) was observed at age groups from 
10 to 59 years.

The most frequent way of diagnosing was the examination of symptomatic patients 
(78.3 %), followed by randomly diagnosed cases (10.4 %), screening of risk groups (8.5 %), 
and autopsy findings (2.8 %).

The most frequent comorbidity was the chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD) in 34 % of cases. History of TBC was identified in 16 %, history of mycobacte-

riosis in 8.5 % of cases. 5 patients (4.7 %) had a history of both TBC and mycobacteriosis. 
In 18 cases (17 %), occurrence of fibrotic lesions was mentioned in the obligatory report, 
dominantly (12 cases) in the mycobacterial complex of Mycobacterium (M.) avium. The pro-
portion of foreigners (3.8 %) and homeless people (1.9 %) was lower than in TBC.

Kubín, M., Kalina, P., Jágrová, Z., Švandová, E. Netuberkulózní mykobakteriózy v Praze. Kazuistiky 
v alergologii, pneumologii a ORL 8, 1: 4 –9, 2011.
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ných mykobakterióz s hlášenými případy TB 
v Praze bylo použito údajů z výročních zpráv 
a doplňujících údajů Úřadu zdravotnických in-
formací a statistiky (ÚZIS) za stejné období. 
Pro srovnání ročních údajů obou infekcí byl re-
gresní koeficient ročních hodnot obou infekcí 
hodnocen t-testem.

Výsledky
V období 2000–2009 bylo hlášeno v Praze 

106 onemocnění mykobakteriózou (104 přípa-
dy v plicní a 2 případy v mimoplicní lokalizaci), 
jejichž počet se pohyboval mezi 6 až 16 ročně 
(tab. č. 1, 2). Srovnáním trendu ročních údajů 
bacilárních forem TB dýchacího ústrojí (polož-
ka A15.0 a A15.1 mezinárodní klasifikace nemo-
cí) a mykobakterióz dýchacího ústrojí (A31.0) 
byl prokázán významný pokles TB v průměru 
o 4 případy ročně (p=0,02), zatímco vývoj po-
čtu mykobakterióz jevil statisticky nevýznamný 
vzestup (p=0,12) (tab. č. 1, obr. č. 1).

Nejčastější etiologická agens plicních mykobakterióz byla NTM 
komplexu M. avium (50 %), dále M. kansasii (27,9 %) a M. xenopi 
(16,3 %); u zbývajících 6 nemocných bylo prokázáno M. fortuitum 
ve třech případech a M. malmoense, M. gordonae, M. chelonae byly 
identifikovány u zbývajících tří nemocných (tab. č. 1).

V mimoplicní lokalizaci bylo izolováno MAC v moči 63leté ženy, 
která zemřela po transplantaci ledviny a M. gordonae u 26leté ženy 
s afekcí kolenního kloubu (tab. č. 2).

V celkovém počtu nemocných bylo zastoupení mužů a žen při-
bližně stejné, věkový průměr u obou pohlaví byl vyšší než 60 let 
a věkové rozmezí v obou skupinách se pohybovalo mezi 22 až 94 
roky. Nápadnější rozdíly ve věkovém průměru byly však zazna-
menány mezi skupinou MAC (70,2 let) a M. kansasii (45,4 let) 

(tab. č. 2). Ve věkovém rozložení byly zaznamenány rozdíly mezi 
mykobakteriózou a TB: u pacientů s mykobakteriózou bylo patr-
né nízké zastoupení v mladších věkových skupinách (žádný případ 
do věku 19 let, jen 16,5 % nálezů mezi 20–49 lety věku a vysoký 
podíl (83,5 %) případů ve vyšších věkových skupinách), u nemoc-
ných s TB byl nejvyšší podíl 72 % nálezů ve věkových skupinách 
10–59 let (obr. č. 1).

Nejčastějším způsobem zjištění diagnózy byla vyšetření pro ob-
tíže (78,3 %), následované náhodně zjištěnými nálezy (10,4 %), 
vyšetřením rizikových skupin (8,5 %) a nálezy při pitvě (2,8 %). 
Komorbidita byla nejčastěji s chronickou obstrukční nemocí plic 
(CHOPN) ve 34 % případů. Prodělanou tuberkulózu jsme zjistili 
v 16 % a mykobakteriózu v 8,5 % případů. Pět nemocných (4,7 %) 
mělo v anamnéze tuberkulózu i mykobakteriózu. Osmnáctkrát 

rok
tuberkulóza mykobakterióza etiologická agens mykobakterióz

A15.0 a A15.1 A31.0 MAC M. kansasii M. xenopi jiná

2000 123 12 4 5 3 0

2001 106 5 2 2 0 1

2002 115 10 3 5 2 0

2003 132 6 3 2 1 0

2004 90 9 4 3 0 2

2005 80 12 6 2 3 1

2006 109 15 8 3 2 2

2007 98 9 5 2 2 0

2008 85 11 7 2 2 0

2009 81 15 10 3 2 0

celkem (%) 1 019 104 (100) 52 (50) 29 (27,9) 17 (16,3) 6 (5,8)

p 0,02 0,12

Tab. č. 1: Počty případů tuberkulózy plic ověřených průkazem M. tuberculosis (A15.0 a A15.1) a mykobakteriózy plic (A31.0) ově-
řených průkazem etiologického agens hlášených v Praze v letech 2000–2009

Obr. č. 1: Věkové rozložení nemocných s mykobakteriózou plic (MB) a tuber-
kulózou plic ověřenou bakteriologicky (TB) v Praze v letech 2000–2009

0 %

0–9 10–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70+

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

věk (roky)

MB (%)

TB (%)

O
br

áz
ek

 z
 a

rc
hi

vu
 a

ut
or

ů

kazupneu_1_11.indd   Odd1:8 1.4.2011   16:34:26



7KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL 1/2011

NETUBERKULÓZNÍ MYKOBAKTERIÓZY V PRAZE

(17 %) byl na povinném hlášení údaj o výskytu fibrózních lézí, 
převážně (dvanáctkrát) u mykobakterióz komplexu Mycobacterium 
(M.) avium. Ve sledovaném desetiletém období zemřeli v Praze na 
mykobakteriózu 3 pacienti (tab. č. 2). Podíl cizinců (3,8 %) i bez-
domovců (1,9 %) byl nižší než u tuberkulózy.

Diskuse
Mykobakteriózy podléhají povinnému hlášení ve smyslu záko-

na č. 258/2002 Sb. o ochraně veřejného zdraví a v České republi-

ce jsou vykazovány obdobným způsobem jako TBC a evidovány ve 
výročních zprávách Ústavu zdravotnických informací a statistiky 
(ÚZIS 2000–2008). Tato praxe dovoluje hodnotit epidemiologic-
ké ukazatele výskytu mykobakterióz jak v celostátním měřítku, tak 
i v jednotlivých krajích a dovoluje také srovnávat vývojové trendy 
hlášených případů TBC a mykobakterióz. V Praze, kde byly spora-
dické případy mykobakterióz zaznamenány již v padesátých letech 
dvacátého století, se počet hlášení nových onemocnění a recidiv po 
roce 2000 pohyboval každoročně mezi 6 až 16 případy a představo-
val podíl přibližně 10 % hlášených mykobakterióz v České repub-

kategorie MAC  M. kansasi  M. xenopi jiná NTM celkem

počet nemocných

celkem 53 29 17 7 106

muži 20 14 15 3 52

ženy 33 15 2 4 54

věkový průměr (roky)

muži 61,7 59,8 62,2 – 66,5

ženy 70,2 45,4 – – 63,8

věkové rozmezí

muži 33–82 23–94 35–79 56–76 23–94

ženy 40–91 22–91 59–87 29–77 22–91

narození v České republice 52 27 17 6 102

narození v cizině 1 2 0 1 4

nová onemocnění 50 28 16 7 101

recidivy 3 1 1 0 5

tuberkulóza v anamnéze 9 3 3 2 17

mykobakterióza v anamnéze 5 2 2 0 9

TB+MB v anamnéze 1 2 2 0 5

fibrózní léze 12 1 2 3 18

kortikoterapie 2 2 1 0 5

orgánová lokalizace

plicní 52 29 17 6 104

mimoplicní 1 0 0 1 2

způsob zjištění onemocnění

pro obtíže 42 20 15 6 83

rizikové skupiny 5 2 2 0 9

náhodně 4 6 0 1 11

pitva 2 1 0 0 3

přidružené nemoci

bronchiektázie 5 1 0 2 8

CHOPN 17 5 12 2 36

diabetes mellitus 12 4 2 0 18

zhoubný novotvar 11 7 2 0 20

AIDS 2 0 0 0 2

úmrtí na mykobakteriózu 1 1 1 0 3

Tab. č. 2: Demografická data nemocných, orgánová lokalizace, způsoby zjištění, přidružené nemoci, úmrtí a etiologická agens 
mykobakterióz (MB) hlášených v Praze v letech 2000–2009
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lice (ÚZIS 2000–2008). Ve srovnání s celostátními údaji, kde nej-
vyšší podíl původců tvořilo M. kansasii (39 % v letech 2000–2008), 
byl v Praze v tomto období nejčastějším agens komplex M. avium, 
které je zde vykazováno v plné polovině hlášených mykobakterióz 
(ÚZIS 2000–2008). Tento rozdíl vysvětlujeme vysokou incidencí 
M. kansasii přetrvávající dlouhodobě v endemické oblasti severomo-
ravského regionu (Havelková 2001–2009). Zbývající druhy NTM, 
tj. M. gordonae, M. fortuitum a M. chelonae byly u pražských nemoc-
ných identifikovány jen v ojedinělých případech a M. malmoense, ty-
pický endemit severoevropských oblastí, byl zde zcela neobvyklým 
nálezem (Bártů et al. 2009).

Rezervoár NTM jako původců mykobakterióz nebyl v souboru 
našich nemocných z ekonomických a organizačních důvodů zkou-
mán. Podle zkušeností z dřívějších studií však předpokládáme, že 
k infekci nejpravděpodobněji dochází inhalací infekčního aerosolu 
z koncových vývodů vodovodů v domácnostech nebo na pracovištích 
nemocných. Opíráme se o výsledky dřívějších studií, např. o prů-
kaz M. kansasii ve sprchových růžicích v hromadných koupelnách 
dolů a průmyslových závodů v severomoravském regionu, kterým 
byl vysvětlen výskyt mykobakterióz u exponovaných pracovníků, 
nebo o nálezy M. xenopi ve vodovodních vývodech v domácnos-
tech nemocných s mykobakteriózou vyvolanou tímto agens, nebo 
o průkaz komplexu M. avium v koupelnách jednoho pražského do-
mova důchodců, které byly původcem klinicky nevýznamných ná-
lezů tohoto agens ve sputu exponovaných obyvatel (Kubín 2008; 
Polanecký et al. 2006; Polanecký et al. 2007).

V patogenezi mykobakterióz se uplatňují některé vrozené nebo 
získané predispoziční faktory u jedinců exponovaných infekci NTM. 
Nejvýrazněji ovlivňuje vnímavost infekce HIV, která při poklesu po-
čtu CD4+ T-lymfocytů pod 50 na mikrolitr vede obvykle k rozvoji 
diseminovaných forem mykobakterióz (Griffith et al. 2007; Kubín 
et al. 1990). V našem souboru byly evidovány pouze dva případy 
mykobakteriózy dýchacího ústrojí u dvou mužů ve věku 33 a 46 let 
dispenzarizovaných se stabilizovanou HIV seropozitivitou. Nálezy 
maligních lymfohematogenních procesů vyvolaných komplexem 
M. avium, M. kansasii, M. xenopi a M. fortuitum jsme však popsali 
v dřívější studii u 7 nemocných zemřelých v terminální fázi AIDS 
(Kubín 2008). V období let 2000–2009 nebyly podobné případy 
v Praze hlášeny. Sporadický výskyt mykobakterióz v této rizikové 
skupině nemocných vysvětlujeme stále nízkou prevalencí HIV in-
fekce v České republice, nelze však ani vyloučit nedostatky v dia-
gnostice a hlášení v případech komorbidity obou onemocnění.

Nejčastějšími predispozičními faktory mykobakterióz v sou-
boru pražských nemocných byly strukturální změny plicní tkáně 
a bronchiálního stromu při CHOPN a dalších afekcích dýchacího 
systému a po prodělané TB, zaznamenané u téměř dvou třetin ne-
mocných. Neobvyklá pozorování mykobakterióz tohoto typu jsme 
popsali již dříve v samostatných kazuistických sděleních:

� M. kansasii bylo původcem infekce v systému bulózních dutin 
a trakčních bronchiektázií ve zbylé plíci u 35leté ženy, u které 
byla ve věku 19 let provedena lobektomie pro vrozenou cys-
tickou degeneraci horního laloku levé plíce; nemocná byla vy-
léčena čtyřkombinací antituberkulotik SHRZ, po 3 měsících 
následovanou kombinací ERC podávanou dalších 12 měsíců 
(Janouškovcová et al. 2008);

� M. kansasii bylo také původcem první ataky mykobakteriózy 
zjištěné u 47letého muže po více než 20 letech od vyléčení mi-
liární TBC plic; debacilizace bylo dosaženo trojkombinací RHE, 
resp. RSH, po 3 měsících následovanou kombinací RE podá-
vanou dalších 9 měsíců; po 12 měsících byl u nemocného zjiš-
těn infiltrativní proces v pravé plíci vyvolaný M. xenopi; nález 
byl vyléčen kombinací SRHEZ, resp. SZE podávanou 3 měsí-
ce a následovanou kombinací klarithromycinu a ofloxacinu po 
dobu dalších 9 měsíců (Kloučková et al. 2008).
Diagnostickým, léčebným i prognostickým problémem inter-

akce mezi infekcí NTM a odpovědí exponovaného jedince jsou pří-
pady tzv. kolonizace mykobakteriálními agens dýchacího ústrojí 
při kterém nedochází k prokazatelným orgánovým změnám, nebo 
je případná patologická reakce obtížně hodnotitelná při struktu-
rálních orgánových změnách zejména po prodělané TBC nebo při 
bronchiektáziích, CHOPN apod. V praxi je kritériem klinické vý-
znamnosti opakovaných nálezů NTM zejména nález infiltrativních 
změn na terénu preexistujících inaktivních lézí provázených dal-
šími známkami jejich aktivity (Griffith et al. 2007; Bártů 2003). 
Ani opakované průkazy NTM v patologickém materiálu nejsou 
proto jednoznačným důvodem uznání jejich patogenity (Griffith 
et al. 2007).

V naší předchozí studii jsme uvedli, že v letech 1999–2003 bylo 
např. v Praze hlášeno celkem 17 případů mykobakteriózy vyvola-
né komplexem M. avium a dalších 12 opakovaných průkazů těch-
to agens bylo hodnoceno jako klinicky nevýznamné (Polanecký et 
al. 2007). Potencionálním zdrojem kolonizace i případné patogen-
ní aktivity NTM jsou také jednorázové izolace těchto agens z pa-
tologického materiálu, které nasvědčují jejich přítomnosti v okolí 
exponovaných jedinců. Podle uvedené studie bylo v Praze hlášeno 
více jednorázových než opakovaných izolací komplexu M. avium 
(49 proti 30 případům) a všechny byly považovány za klinicky ne-
významné (Polanecký et al. 2007).

Dlouhodobé osídlení dýchacích orgánů NTM nebo recidiva 
mykobakteriózy, které lze vysvětlit reinfekcí z přetrvávajících re-
zervoárů v okolí nemocného, se vyskytuje i v některých případech 
po vyléčení prvotní ataky mykobakteriózy. Příkladem tohoto typu 
je mykobakterióza M. malmoense u 51letého muže, kdy po úspěšné 
kombinované chemoterapii došlo po 20 měsících od debacilizace 
k recidivě, následované extrémně dlouhodobým vylučováním pů-
vodce ve sputu trvající již více než 5 let (Bártů et al. 2009). Sukce-

NETUBERKULÓZNÍ MYKOBAKTERIÓZY V PRAZE
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sivní epizody mykobakteriózy vyvolané nejprve M. kansasii, následo-
vané infekcí M. xenopi a posléze i klinicky nevýznamnou kolonizací 
M. fortuitum a M. nonchromogenicum jsme popsali u 47letého muže 
(Kloučková et al. 2008). V obou uvedených příkladech šlo o pro-
cesy vzniklé na terénu prodělané TBC.
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Janouškovcová, Z., Bortlová, A., Kubín, M., Kalina, P. Mykobakte-
rióza při cystické degeneraci plic. Kazuistiky v alergologii, pneu-
mologii a ORL 5, 3: 4–8, 2008.
Kalina, P., Kaustová, J., Polanecký, V., Kubín, M. Diagnostika, kli-
nický obraz a léčba mykobakterióz. Stud Pneumol Phtiseol 66, 5: 
165–173, 2006.
Kloučková, A., Kalina, P., Kubín, M. et al. Sukcesivní mykobakteri-
ální infekce a kolonizace po vyléčené plicní tuberkulóze. Kazuistiky 
v alergologii, pneumologii a ORL 5, 1: 19–23, 2008.
Kubín, M. Půlstoletí netuberkulózních mykobakteriálních infekcí 
ve světě a u nás. Stud Pneumol Phtiseol 68, 2: 85–87, 2008.
Kubín, M., Dolečková, V., Horová, B. et al. Mykobakteriózy při syn-
dromu získané imunitní nedostatečnosti (AIDS). Stud Pneumol 
Phtiseol 50, 10: 699–708, 1990.
Polanecký, V., Kalina, P., Kubín, M. et al. Komplex Mycobacterium 
avium jako komenzál a patogenní agens u pražských nemocných. 
Stud Pneumol Phtiseol 67, 4: 162–166, 2007.
Polanecký, V., Kalina, P., Kubín, M. et al. Netuberkulózní myko-
bakteria a mykobakteriózy v Praze v letech 1999–2004. Epidemiol 
Mikrobiol Imunol 55, 4: 151–157, 2006.
Tuberkulóza a respirační nemoci. Ústav zdravotnických informa-
cí a statistiky ČR, 2000–2008. http://www.uzis.cz/publikace/vy-
hledavan%C3%AD/podle-nazvu?title_op=contains&title=Tuber-
kul%C3%B3za+a+respira%C4%8Dn%C3%AD+nemoci+ (ÚZIS 
2000–2008).

Vysvětlivky zkratek:
AIDS – acquired Immunodeficiency syndrom
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Úvod
V České republice byla zrušena povinnost tzv. „snímková-

ní ze štítu“ a neexistuje screening ani systematické vyhledávání 
plicních nádorů, na rozdíl například od Japonska, kde profesor 
Naruke pomohl prosadit plošný screening (Naruke 1983; Sobue 
et al. 1992). Valná většina nitrohrudních nádorů je zachycena, až 
když jsou vyznačeny klinické symptomy, aV již nádoru samotného, 
nebo z důvodu útlaku jiných struktur nádorovou masou. Záchyt 
nitrohrudních patologií u asymptomatických pacientů se v našich 
podmínkách děje nejčastěji při provedení rentgenu plic v rámci 
předoperačního vyšetření, nebo počítačové tomografie (CT) plic 
prováděné například z důvodu podezření na plicní embolii nebo 
v rámci vyšetřování jiné diagnózy.

Ne každý nález na přehledném snímku plic musí jednoznačně 
znamenat plicní patologii. Kromě plicních nádorů (benigních, ma-
ligních, zánětlivých) musíme myslet na nádory mediastina, proce-
sy vycházející z pleury, žeber a neurogenní tkáně.

Ve třech kazuistikách popisujeme náhodně diagnostikované 
asymptomatické extradurální intratorakálně rostoucí neurinomy 
vycházející z hrudních nervů, odoperované na našem pracovišti 
za poslední dva roky.

Neurinom neboli schwannom je benigní nádor periferních 
nervů, většinou pomalu rostoucí a je složen ze Schwannových bu-
něk, může se nacházet na kterémkoliv periferním nervu, obvykle 
se jedná o solitární formu (Náhlovský et al. 2006). Konzistence 
může být od měkké až po zcela rigidní tumor. Zpravidla je obalen 
pouzdrem z perineuria a má svoji výživnou stopku. V hrudní lo-

Neurinomy v hrudní lokalizaci

Souhrn:
Prvotní rentgenová diagnóza „stínu“ na přehledném snímku hrudníku, provede-

ném v rámci jiného vyšetření nebo z důvodu klinických příznaků, vede jak lékaře, tak 
laickou veřejnost k podezření na plicní nádor. Pacienti končí v ambulancích plicních 
lékařů nebo odděleních TRN, kde je po provedení komplexních vyšetření často stano-
vena jiná diagnóza, nežli původně předpokládaný plicní nádor. Naše sdělení popisuje 
tři kazuistické případy neurinomů v hrudní lokalizaci.

Summary:
Neurinoma in thoracic localization
The initial X-ray diagnosis of a “shadow” on a clear chest radiography, taken within 

another examination, or because of clinical symptoms, leads both doctors and the ge-
neral public to the suspicion of lung cancer. The patients come to the emergency rooms 
of pulmonary doctors or to the departments of respiratory diseases where the compre-
hensive examination is carried out and is often subject to a diagnosis different from the 
initial diagnosis of lung cancer. Our paper describes three cases of neurinomas in tho-
racic localization.

Hromádka, P., Škach, J., Gaalová, R., Černohorský, S., Vytiska, J., Buchvald, P. Neurinomy v hrudní lo-
kalizaci. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 8, 1: 10 –13, 2011.
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kalizaci, pokud nerostou intradurálně a nezpůsobují neurologický 
nález (Mumenthaler et Mattle 2001), mohou být i relativně velké 
neurinomy dlouho asymptomatické.

Kazuistika č. 1
45letý muž po plánované cirkumcizi, komplikované hlubokou 

flebotrombózou dolních končetin a plicní embolií v pooperačním 
období. V rámci diagnostiky bylo provedeno vyšetření angio CT 
plic, kde byla kromě plicní embolie náhodně zjištěna expanze 
v pravém apexu hrudníku velikosti 42×38×32 mm v kontaktu 
s plící (obr. č. 1), následně provedena magnetická rezonance a po-
psána hladce ohraničená struktura v apexu hrudníku vtlačující se 
do plic paravertebrálně vpravo v úrovni druhého hrudního obratle 
(Th2) bez přesvědčivé propagace do foramin obratle.

Nález byl uzavřen jako suspektní neurogenní tumor. Kon-
taktované neurochirurgické pracoviště doporučilo výkon ve 
spolupráci s chirurgy. Miniinvazivní cestou, torakoskopicky, 
pomocí standardních endoskopických nástrojů a harmonické-
ho skalpelu byl odstraněn tumor, histologicky potvrzen neuri-
nom typu A.

Kazuistika č. 2
Plicní nález u 39letého pacienta byl zjištěn na rentgenovém 

snímku (obr. č. 2) jako vedlejší nález při akutním infarktu myo-
kardu. Dle CT popsáno ložisko přisedající na pleuru ve výši in-
terlobia mezi S2/S6 vpravo, s podezřením na benigní variantu 

mezoteliomu nebo fibrom (obr. č. 3). Po dořešení kardiologické 
problematiky (stent, antiagregační terapie) byla provedena dia-
gnostická pleuroskopie s punkcí ložiska, výkon byl pro výraznou 
algickou reakci ukončen. Půl roku od počátku léčby akutního in-
farktu myokardu byla indikována diagnostická torakoskopie s ná-
lezem útvaru o průměru 3 cm na pleuře v oblasti třetího mezi-
žebří, nádor byl miniinvazivně odstraněn. Histologicky popsán 
neurinom typu A, místy B.

Kaziustika č. 3
56letá pacienta s náhodným zjištěním expanze v plicním hro-

tu vlevo. Na rentgen plic byla poslána obvodním lékařem v rámci 
komplexního vyšetření při změně ošetřujícího lékaře. Na snímku 
popsáno syté homogenní zastření ve vrcholu plíce vlevo. Po vy-
šetření plicním lékařem indikováno CT, kde byla popsána expan-
ze velikosti 60×50×35 mm. Pro podezření na neurogenní tumor 
doplněna magnetická rezonance, která potvrdila diagnózu neuri-
nomu vycházejícího z foramina Th2 (obr. č. 4).

Po konzultaci byla chirurgem a neurochirurgem provedena 
operace. Nálezem z torakoskopie byla 6cm rezistence plošně se-
dící v kupule (obr. č. 5), vycházející z foramin Th2, v kontaktu 
s obloukem aorty. Nález neumožňoval bezpečnou torakoskopic-
kou operativu, proto konverze v otevřenou operaci a přístup do 
dutiny hrudní cestou axilární torakotomie. Tumor byl odstra-
něn , včetně postižených fasciklů příslušného hrudního nervu, 
z kterého vyrůstal (obr. č. 6). Část tumoru se nacházela ve fo-
raminech obratle.

NEURINOMY V HRUDNÍ LOKALIZACI

Obr. č. 1: CT scan neurinomu (kazuistika č. 1) Obr. č. 2: RTG snímek neurinomu (kazuistika č. 2)

Schwann Theodor (1810–1882) – německý fyziolog. Studoval na Univerzitě v Bonnu, Würzburgu a v Berlíně, stal se žákem a laboratorním asistentem Johannese Müllera. V roce 
1838 objevil, že rostlinné i živočišné buňky mají jádro, a došel k názoru, že všechny živé soustavy jsou organismy z buněk. Kromě buněčné teorie je mu připisován objev Schwan-
nových buněk, pepsinu, periferního nervového systému a organického původu kvasinek. Zavedl termín „metabolismus“. Stal se profesorem anatomie, fyziologie a embryologie. 
(Zdroj informací: archiv redakce)

Stent R. Charles (1807–1885) – anglický dentista. Věnoval se problematice výroby zubních protéz. V roce 1856 zdokonalil materiál potřebný k vytváření otisků zubů. Slovo „stent“ 
jako lékařský pojem použil poprvé v roce 1916 nizozemský plastický chirurg Jan F. Esser. (Zdroj informací: archiv redakce)
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Diskuse
U všech třech pacientů se jednalo o náhodný nález na klasic-

kém rentgenovém snímku plic nebo CT, který byl již předoperač-
ně provedenými vyšetřeními popsán jako suspektní neurogenní 
tumor nebo tumor pleury. Ani cílenými dotazy po operaci nebyly 
u pacientů, i přes velikost tumorů, zjištěny žádné symptomy ani 

potíže v předoperačním období. Ve dvou případech byl výkon pro-
veden miniinvazivně. Ve třetím případě bylo pokračování v tora-
koskopické exstirpaci pro anatomické poměry a velikost nádoru 
samotného technicky obtížné a s neúměrným rizikem pro pa cienta. 
Všichni pacienti se zhojili per primam, jsou sledováni a jsou bez 
známek recidivy procesu.

Stran samotného chirurgického zákroku je důležité vědět, že 
peroperačně je nutné vypreparovat centrální i periferní konec ner-
vu, z kterého tumor vychází. Nádor lze vzhledem k jeho ohraničení 
poměrně dobře exstirpovat, nutno ovšem ošetřit podvazem nebo 
klipem přívodní vaskularizovanou stopku nádoru. Při vrůstání ne-
urinomu do oblasti foramin obratle je po exstirpaci nutná kontro-
la intaktnosti obalů míchy stran úniku liquoru. V případě úniku 
moku je nutné ošetřit tuto oblast tkáňovým lepidlem nebo lokál-
ními hemostatiky (TachoSil) (Tamasauskas et al. 2008). Obecně 
se doporučuje operovat všechny diagnostikované symptomatické 
i asymptomatické neurinomy, pokud to stav pacienta dovolí.

NEURINOMY V HRUDNÍ LOKALIZACI

Obr. č. 5: Endoskopický obraz neurinomu (kazuistika č. 3)

Obr. č. 6: Exstirpovaný neurinom (kazuistika č. 3)

Obr. č. 3: CT scan neurinomu (kazuistika č. 2) Obr. č. 4: Magnetická rezonance neurinomu (kazuistika č. 3)
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MUDr. Peter Hromádka
Chirurgické oddělení, Krajská nemocnice Liberec a. s.
Husova 10
146 63 Liberec
e-mail: peter.hromadka@nemlib.cz

NEURINOMY V HRUDNÍ LOKALIZACI

Závěr
Neurogenní nádory jistě nejsou doménou pneumologů, ale mu-

síme na ně myslet v klinické praxi v rámci diferenciální diagnostiky 
nitrohrudních patologií. Na přehledném snímku jsou charakteri-
zovány jako solidní stíny, lokalizované nejčastěji paravertebrál-
ně v horní části hrudní páteře. Počítačová tomografie, a zejména 
vyšetření magnetickou rezonancí objasní diagnózu a vztah neu-
rogenního nádoru k míše. Operační řešení neurinomů umístně-
ných v kanálu páteřním je doménou neurochirurgů, při lokaliza-
ci v hrudní dutině je výhodou spolupráce chirurga edukovaného 
v hrudní operativě a neurochirurga.

Literatura
Mumenthaler, M., Mattle, H. Neurologie. Praha: Grada, 2001.
Náhlovský, J. et al. Neurochirurgie. Praha: Galén, 2006.
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Karel Meister, Jan Svačina

S osobnostmi kolem nás,
jak je možná neznáte

Dnes poněkud netradičně představujeme knihu fotografií. Jedná se o portréty lékařů, věd-
ců, herců, výtvarníků, spisovatelů, sportovců, umělců i politiků, tak jak je svým objektivem 
zachytil Karel Meister, herec a fotograf, který v současné době působí na 1. lékařské fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze. 

Prostřednictvím vybraných (více než 250) fotografií se můžeme přiblížit osobnostem, které někteří z nás možná denně 
pot kávají jako své kolegy, jiné známe pouze podle jmen v odborných publikacích či z médií. Fotografie v knize je ukazují v pro-
středí pro ně více či méně obvyklém, aV už pracovním, nebo soukromém. Vždy je doplněna krátká poznámka, „střípek“, který 
dokumentuje vznik jednotlivých portrétů. Některé z fotografií jsou o to cennější, že zachycují vzpomínku na ty, jejichž životní 
příběh se již uzavřel. V závěru jsou uvedeny krátké medailonky všech představených osobností. Čtenář však mezi nimi prav-
děpodobně nenajde mnoho jmen, se kterými by se dosud nesetkal.

Na závěr připojujeme přání, kterým svou předmluvu ukončil prof. Tomáš Zima, děkan 1. LF UK – aby tato kniha své čte-
náře potěšila.

Mladá fronta, Praha, 2010. ISBN 978-80-204-2364-1. 
1. vydání, 210×297 mm, 280 stran, pevná vazba, barevně.
Doporučená cena 450 Kč.
Publikaci je možné objednat na webové adrese www.kniha.cz s 15% slevou (382 Kč).
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Zpráva

Léčba anti-IgE protilátkami

Tématem první letošní pracovní schůze České společnosti alergologie a klinické imunologie byla léčba anti-IgE protilátkami – její 
perspektivy a shrnutí dosavadních zkušeností. Konala se 13. ledna v Lékařském domě v Praze za podpory společností Allergy Therapeu-
tics a Novartis.

Odborný program zahájila MUDr. Irena Krčmová, CSc. (Ústav 
klinické imunologie a alergologie LF UK a FN Hradec Králové), 
přednáškou s názvem „Molekula anti-IgE – nové horizonty její 
aplikace“. Jistě není třeba připomínat, že anti-IgE protilátka oma-
lizumab (Xolair) je v současné době v České republice indikována 
k léčbě těžkého perzistujícího alergického astmatu. Možné roz-
šíření terapeutických indikací je odvozováno především od me-
chanismu působení omalizumabu, potažmo od mechanismu pů-
sobení IgE protilátek v rámci alergické kaskády; proto se MUDr. 
Krčmová v úvodu věnovala právě jemu. Úloha IgE protilátek v čas-
né fázi alergické reakce je známa již od roku 1966. Další výzkum 
však prokázal, že jejich imunomodulační účinek je mnohem širší, 
vzhledem k tomu, že buněčné receptory pro IgE protilátky (vyso-
koafinní, resp. nízkoafinní) jsou přítomny na povrchu celé řady 
imunokompetentních buněk.

Anti-IgE protilátka omalizumab ovlivňuje alergický zánět na 
mnoha úrovních. Snižuje množství cirkulujících IgE protilátek 
(vzniklé solubilní komplexy IgE–anti-IgE jsou trimery až hexa-
mery s nízkou molekulovou hmotností a nejsou proto schopny 
aktivovat komplement), navíc se na molekulu IgE selektivně váže 
v místě její vazby na výše zmíněné buněčné receptory. Dále je oma-
lizumab schopen inhibovat vznik nových IgE protilátek, ovlivňu-
je expresi receptorů na antigen-prezentujících buňkách ad. Pro-
vedené studie prokázaly, že cílová IgE suprese by měla dosahovat 
10 IU/ ml; tato hodnota je považována za bezpečnou z hlediska 
spuštění alergické kaskády.

V současné době je předmětem výzkumu osud pacientů po pře-
rušení léčby omalizumabem; prozatím byly publikovány výsledky 
u menších skupin nemocných. Pozornost je věnována také léčbě 
dětských pacientů, jejíž efekt se ukazuje jako příznivý a výrazně 
se neliší od terapie dospělých. V rámci základní indikace je zkou-
mán účinek omalizumabu např. u profesního astmatu, u pacientů 
s nízkou compliance či v průběhu gravidity, z dalších studovaných 
indikací pak např. u alergií s vazbou na arašídy, hyper-IgE syndro-
mu, bulózního pemfigoidu ad.

Na závěr zmínila MUDr. Krčmová připravovanou novinku – ve 
druhém pololetí by měla být dostupná nová balení omalizumabu: 
75 mg a 150 mg v předplněných perech.

Následující přednášky byly věnovány dosavadním zkušenostem 
s terapií omalizumabem. V první z nich představil nejnovější data 
z registru CAR (Czech Anti-IgE Registry) MUDr. Vratislav Sedlák 
z Plicní kliniky LF UK a FN Hradec Králové. Jednalo se o prezentaci 
údajů získaných do konce roku 2010, které budou ještě dále analy-
zovány. MUDr. Sedlák nejprve hovořil o parametrech sledovaných 
v rámci registru. Účinnost léčby je hodnocena podle změny FEV1, 
testu kontroly astmatu (TKA) a hodnoty FeNO. Z přítomných ko-
morbidit je monitorována alergická rinitida, ekzém, potravinové 
alergie a urtikarie.

Čtyřměsíční léčbu omalizumabem absolvovalo 186 pacientů 
zařazených do registru. Výsledky prokazují zlepšení FEV1, jedno-
značné zvýšení skóre TKA a pokles FeNO, dále pozitivní ovlivně-
ní sledovaných komorbidit a razantní omezení akutních návštěv 
lékaře. Výrazně se snížila potřeba nárazů kortikosteroidů, nižší je 
také průměrná délka systémové kortikoterapie, v některých přípa-
dech bylo možno kortikosteroidy vysadit úplně. Z hlediska nežá-
doucích účinků je léčba velmi dobře tolerována.

Po dvanáctiměsíční léčbě bylo hodnoceno 127 pacientů. Byl 
dokumentován významný vzestup FEV1 i skóre TKA a snížení 
FeNO, podobně jako v předchozím případě také zlepšení komor-
bidit a omezení akutní péče. Potvrzen byl pokles nárazů korti-
kosteroidů, průměrná délka systémové kortikoterapie se po prv-
ních 4 měsících léčby už dále neměnila. Byl zaznamenán mírný 
nárůst nežádoucích účinků, většinou však nevedly k přerušení 
léčby. Léčebná odezva byla prokázána u 80 % pacientů, což před-
stavuje mírný propad oproti roku 2009, ale v evropském měřítku 
se stále jedná o vynikající výsledek.

MUDr. Sedlák uzavřel konstatováním, že omalizumab je prv-
ním fenotypově specifickým lékem v terapii asthma bronchiale, 
pacienty je však třeba správně vybrat.

Další přednášku „Jak hodnotit odpověZ na anti-IgE terapii“ 
kolektivu autorů Pneumologické kliniky 1. LF UK a FTNsP v Praze 
prezentoval as. MUDr. Jan Chlumský, Ph.D. Krčské pracoviště má 
v rámci specializovaných center pro léčbu Xolairem největší soubor 
pacientů. MUDr. Chlumský připomněl, že česká indikační kritéria 
obtížně léčitelného astmatu (OLA), zpracovaná Národním centrem 
pro těžké astma, jsou přísnější než současná mezinárodní doporučení.

abstrakta na http://www.geum.org/pneumo
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Diagnostickým problémem je variabilita klinického obrazu a možné 
skryté diagnózy nesouvisející s astmatem. Základní diagnózu po-
tvrzuje průkaz zánětu a/nebo remodelace dýchacích cest. Z nein-
vazivních vyšetření upozornil MUDr. Chlumský na MFeNO (multi 
flow exhaled NO).

Poté představil soubor pacientů léčených omalizumabem ve 
FTNsP; vybrané parametry byly hodnoceny na počátku terapie 
a po 4 a 8 měsících. V celém souboru došlo ke statisticky význam-
nému zlepšení ventilačních funkcí, odpověj jednotlivých pacien-
tů na léčbu však byla velmi různorodá (zahrnovala přechodné či 
pozvolné reakce). Podobné výsledky byly zaznamenány u TKA. 
U všech pacientů se výrazně snížil počet exacerbací (efekt léčby 
narůstal s dobou jejího trvání). Podařilo se omezit systémovou 
kortikoterapii. Vyšetření FeNO prokazovalo snížení zánětu, opět 
ovšem s velkou interindividuální variabilitou.

Autoři se snažili najít prediktivní parametr k potvrzení profi-
tu pacientů z léčby, žádné z hlavních sledovaných kritérií (FEV1, 
TKA a FeNO) se však neosvědčilo (pouze vyšší míra zánětu na 
počátku terapie předznamenávala lepší odpověj). Navíc jenom 3 
ze 34 pacientů, u nichž byla léčba hodnocena jako úspěšná, do-
sáhli zlepšení současně ve všech třech zmíněných parametrech. 
Zlepšení dvou parametrů bylo zaznamenáno u 8 pacientů. Nejvíce 
monoparametrických zlepšení se týkalo symptomů onemocnění. 
Efektivita léčby nesouvisela ani se vstupní hodnotou IgE. Žádný 
jednoduchý parametr pro její stanovení tedy nalezen nebyl, zatím 
nelze vytipovat ani skupinu parametrů vhodných k tomuto účelu. 
Dosavadní zkušenosti dále ukazují, že odpověj na léčbu není po 
4 měsících maximální – dalo by se tedy uvažovat o prodloužení 
stanoveného 16týdenního intervalu.

Práci autorek z brněnského centra pro léčbu omalizumabem 
„Diferenciální diagnostika obtížně léčitelného astmatu u pa-
cientů doporučených k biologické léčbě“ prezentovala MUDr. 
Bronislava Novotná, Ph.D. (Alergologická ambulance, Interní gast-
roenterologická klinika LF MU a FN Brno). Upozornila, že správná 
diagnóza astmatu by se měla opírat o testy bronchiální hyperreak-
tivity, resp. reverzibility, a zdůraznila význam bronchoskopického 
vyšetření, které umožňuje histologické potvrzení diagnózy. Ze 67 
pacientů vyšetřených ve FN Brno v období od ledna 2009 do září 

2010 podle protokolu OLA byla bronchiální biopsie přínosná u 55 
nemocných, astma bylo prokázáno u 53 %. Z jiných diagnóz byla 
nejčastější CHOPN (53,9 %) a GER (19,3 %). Význam broncho-
skopie doložila MUDr. Novotná také kazuistikou – u pacienta ode-
slaného k biologické léčbě astmatu byl následně prokázán spino-
celulární karcinom v terénu idiopatické plicní fibrózy.

MUDr. Novotná dále podotkla, že řada přijatých pacientů ne-
měla vyšetřen aktuální alergologický profil, další trpěli pouze se-
zónní (nejčastěji pylovou), nikoliv celoroční alergií.

Posledním přednášejícím byl doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. 
(Klinika TRN LF UK a FN Plzeň), který představil práci autorů 
z plzeňského centra „OKO do astmatologie: Obtížně léčitelné 
astma, Klasifikace astmatu a Omalizumab“ – tentokrát se tedy 
výjimečně nejednalo o kazuistiku. Podle zkušeností autorů je léčba 
omalizumabem indikována u 1/10 původně doporučených pacien-
tů. Důležitá je klasifikace astmatu podle tíže a kontroly. V případě 
nově přijímaných pacientů, při změně ošetřujícího lékaře, nebo 
pokud se léčba nedaří, může pomoci „nový pohled prizmatem eo-
zinofilie a alergie“. Eozinofilii lze prokázat různými způsoby – pří-
mo (vyšetřením indukovaného sputa, bronchiální biopsií, z krev-
ního obrazu při exacerbaci), na základě eozinofilních produktů 
(FeNO, ECP), či podle nepřímých známek. Průkaz alergie by měl 
být založen na důkladné anamnéze a vyšetření specifických IgE. 
Doc. Teřl zdůraznil, že pro odpovídající indikaci biologické léčby 
je nutná korelace potíží a eozinofilie s typem a intenzitou alergie. 
Role alergie je přitom často podceňována. Správná diagnostika je 
předpokladem efektivní léčby.

Řada zajímavých podnětů zazněla v i závěrečné diskusi, a to 
jak ze strany přednášejících, tak dalších účastníků tohoto odbor-
ného setkání. Úplný závěr patřil prof. Václavu Špičákovi, který 
vybízel všechny přítomné k optimismu ohledně klasifikace one-
mocnění a stanovení diagnózy – poukazoval na to, že diagnostiku 
i léčbu bylo vždy nutné individualizovat, přizpůsobit konkrétní-
mu pacientovi.

Téma biologické léčby bude jistě zmiňováno na dalších od-
borných fórech a pravděpodobně bude brzy rozšířeno o další nové 
poznatky a zkušenosti.

(bag)

XXVIII. kongres slovenských a českých alergológov 
a klinických imunológov
19.–22. 10. 2011, Košice

http://www.ssaki2011.sk
Prihlášky k aktívnej účasti do 15. 6. 2011.
Prihlášky k pasívnej účasti do 1. 10. 2011.

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

sting, IPFT) je rychle rozvíjejícím se oborem. Metody IPFT představují důležitý nástroj 
pro pediatrickou plicní diagnostiku. Cílem práce je přinést informaci o aktuálním stavu 
tohoto oboru v České republice, poskytnout údaje o indikacích, standardizaci provede-
ní, referenčních hodnotách měřených parametrů a dále o interpretaci a významu metod 
IPFT pro klinickou praxi. Práce tak přináší praktické informace, které mají přispět ke 
zlepšení pediatrické pneumologické diagnostiky v nejútlejším dětském věku.

Summary:
Infant pulmonary function testing – Part I.
Infant pulmonary function testing (IPFT) is a topic, which has been developing ra-

pidly. Methods of IPFT represent an important tool for pediatric pulmonary diagnostics. 
The aim of this paper is to present current attitude to this topic in the Czech Republic, 
to describe indication, standardisation of IPFT assessments, reference values, interpre-
tation and an importance of IPFT methods in clinical praxis. This review brings prac-
tical information to this topic emphasizing an improvement of pediatric pulmonologic 
diagnostics in infants and toddlers.

Šulc, J., Zikán, J., Kredba, V., Tuková, J., Ko�átko, P., Rygl, M., Kuklová, P., Urbanová, K., Svobodová, T.,
Kříž, J., Kolář, P., Pohunek, P., Marková, D. Funkční vyšetření plic u nespolupracujících dětí. Část I. Ka-
zuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 8, 1: 17 – 25, 2011.

Klíčová slova:
� dětská pneumologie
� diagnostika
� respirační systém
� nespolupracující děti
� funkce plic
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� klinická praxe
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Funkční vyšetření plic u nespolupracujících dětí

Část I.

Jan Šulc1, 2, 3, Jan Zikán1, Václav Kredba3, Jana Tuková3, Petr 
KoVátko3, Michal Rygl4, Petra Kuklová4, Katarína Urbanová1, 
Tamara Svobodová5, Jiří Kříž2, Pavel Kolář2, Petr Pohunek1,
Daniela Marková3

1Pediatrická klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha
2Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha
3Klinika dětského a dorostového lékařství, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
4Klinika dětské chirurgie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha
52. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

Úvod
Obor funkčního vyšetření plic u nespolupracujících dětí (infant 

pulmonary function testing, IPFT) se v posledních letech dynamicky 
rozvíjí. Již v polovině minulého století byly v zahraničí publikovány 
první práce o dechovém vzoru, poporodní dechové adaptaci a dalším 
vývoji dýchání u novorozenců a malých kojenců (Cross 1949). Dal-
ší zahraniční práce u nejmenších dětí se věnovaly stanovování obje-

mu plic, plicní pružnosti a dechového vzoru. V nedlouhém odstupu 
vznikly také v naší zemi, na půdě již zaniklého Ústavu výzkumu vý-
voje dítěte při Fakultě dětského lékařství UK a Fakultní nemocnici 
v Motole, pionýrské studie dr. Kureše a později dr. Votavy zabývající 
se měřením funkce plic u novorozenců a malých kojenců (Kureš et 
al. 1983). Vyšetřování funkce plic u nespolupracujících dětí v raném 
období po kardiochirurgické korekci vrozených srdečních vad se au-
tor tohoto sdělení věnoval od osmdesátých let (Šulc et al. 1989).
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S rozvojem počítačové techniky se řada metod přesunula 
z experimentálních laboratoří do vývojových dílen některých vý-
znamných výrobců zdravotnické techniky (především firma Jae-
ger GmbH, Spolková republika Německo, dále též Collins Medi-
cal, Braintree, MA, Spojené státy americké, nebo SensorMedics, 
Yorba Linda, CA, Spojené státy americké). Potřeba dalšího zpřes-
ňování diferenciální diagnostiky v dětské pneumologii i v nejút-
lejším dětském věku vedla v 90. letech minulého století k rozšiřo-
vání informovanosti o metodách IPFT (Milner 1990; Dezateux et 
al. 1991; ATS/ERS Statement 1993; Gaultier et al. 1995). V české 
literatuře byla první přehledová práce zabývající se IPFT publiko-
vána před více než 15 lety (Šulc 1994). Celosvětově vedla potřeba 
standardizace jednotlivých vyšetřovacích metod v roce 1996 k vy-
dání první výtečné monografie shrnující dosavadní experimentální 
znalosti a první klinické zkušenosti v tomto oboru (Stocks et al. 
1996). Dále byly publikovány oficiální materiály vzniklé ve spolu-
práci Americké hrudní společnosti (ATS) a Evropské respirační 
společnosti (ERS) (Series “Standards for infant respiratory func-
tion testing: ERS/ATS Task Force” 2000–2001; ATS/ERS State-
ment 2007) a též druhá monografie (Hammer et Eber 2005). Péčí 
ERS byla dále publikována jedna kapitola o IPFT v monografii ERS 
„Lung Function Testing“ (Merkus et al. 2005) a monografii „Re-
spiratory Diseases in Infants and Children“ (Gappa et al. 2006). 
Následná recentní monotematická monografie ERS „Paediatric 
Lung Function“ (Frey et Merkus 2010) již pokrývá prakticky celou 
problematiku IPFT. V současné době má tedy zájemce o metody 
IPFT k dispozici dobré teoretické zázemí a první standardizované, 
komerčně vyráběné přístroje.

Počet pracovišV zabývajících se IPFT sice stoupá, v celosvěto-
vém měřítku však tyto metody rutinně provádí pouze omezený 
počet pracovišV (Godfrey et al. 2009). V České republice v sou-
časnosti pracují dvě centra (v rámci Pediatrické kliniky 2. LF UK 
a FN Motol a v rámci Kliniky dětského a dorostového lékařství 
VFN a 1. LF UK).

Vzhledem k tomu, že metody IPFT představují důležitý nástroj 
pro zlepšení pediatrické plicní diagnostiky, chceme touto prací při-
nést informaci o aktuálním stavu tohoto oboru v České republice 
– podat základní údaje o indikacích, standardizaci provedení, re-
ferenčních (normálních) hodnotách měřených parametrů a dále 
o interpretaci a významu metod IPFT pro klinickou praxi. Cílem 
sdělení je přispět ke zlepšení pediatrické pneumologické diagnos-
tiky v nejútlejším dětském věku.

Metody IPFT lze obecně rozdělit do několika základních skupin: 
testování průchodnosti dýchacích cest, plicních objemů, pružnosti 
respiračního systému a plic, plynové výměny, respiračního svalstva 
a některých produktů respirace (např. vyšetřování dechového kon-
denzátu). Pro přehlednost však použijeme v tomto přehledu děle-
ní podle jednotlivých metod. Vzhledem k tomu, že se v domácí 
literatuře jedná po 17 letech (Šulc 1994) o první podobné sdělení, 
budeme se v Obecné části věnovat i dalším důležitým okolnostem 
při vyšetřování IPFT (indikace, kontraindikace, příprava pacienta, 
klinické poznámky). Ve Speciální části pak budou probrány metody 
zavedené v ČR, které lze indikovat a provádět na výše uvedených 
pracovištích rutinně. Vzhledem k rozsahu takto pojatého textu je 
sdělení rozděleno do dvou částí s tím, že Speciální část je plánována 
pro přístí číslo „Kazuistik v alergologii, pneumologii a ORL“. 

OBECNÁ ČÁST

Fyziologické a patofyziologické poznámky 
k vyšetřování funkce plic

Základní funkcí respiračního systému je zajišVovat plynovou vý-
měnu mezi atmosférickým vzduchem a smíšenou venózní krví při-
tékající k alveolům plicním arteriálním řečištěm. Respirační systém 
tuto funkci uskutečňuje ventilací a navazujícím přestupem plynů 
přes alveolokapilární membránu do krve plicních kapilár a opač-
ně. Respirační systém – jako komplex „hrudník, plíce a respirační 
svalstvo“ – je z mnoha pohledů unikátním orgánovým systémem. 
V porovnání se systémem oběhovým fyziologicky nepracuje jako 
uzavřený okruh, ale na principu mechanické pumpy s pevnou stě-
nou (hrudník) a pohyblivým pístem (bránicí), kterým je zajišVován 
cyklicky a obousměrně transport respiračních plynů jediným, to-
tožným trubicovým systémem (dýchacími cestami). Účinnost takto 
fylogeneticky založeného systému je oproti „cirkulujícímu“ (kardio-
vaskulárnímu) systému limitována jeho povahou (např. fenomén 
anatomického mrtvého prostoru) a mechanickými vlastnostmi jeho 
jednotlivých komponent (např. nutnost nárůstu tlakového rozdílu 
mezi ústním a alveolárním tlakem při narůstající obstrukci dýcha-
cích cest). Autoregulační mechanismus zajišVující ideální poměr 
mezi ventilací a perfuzí i za patologických stavů (Šamánek 1970) 
může do značné míry kompenzovat případné dysfunkce jednotli-
vých složek respiračního systému (např. atelektáza 2–3 plicních 
segmentů vedoucí k limitované regionální ventilaci). Pro posou-
zení kardiorespirační funkce proto nestačí jen sledovat parciální 
tlaky respiračních plynů v alveolárním nebo arteriálním vzorku. 
Při hodnocení funkce respiračního systému (v užším smyslu slova 
hodnocení „plicních funkcí“) je nutno znát jeho vlastnosti v celém 
rozsahu (tj. od úst k plicním kapilárám).

Respirační systém lze charakterizovat mechanisticky celkovým 
objemem a jeho složkami, které měříme v různých dechových po-
lohách (např. funkční reziduální kapacita), průtokovým odporem 
(rezistencí dýchacích cest, funkčně „průchodností dýchacích cest“) 
a pružnými vlastnostmi jednotlivých součástí respiračního sys-
tému (elasticita plic, hrudníku a stěny dýchacích cest). Plíce mají 
rovněž fyziologicky významné funkce metabolické. Dobře je zná-
má unikátní možnost volní regulace respiračního systému (řeč, 
zpěv). Českou školou bylo dále prokázáno, že bránice má – kromě 
respiračních funkcí – i významnou úlohu posturální a stabilizační 
(Skládal et al. 1969; Kolář et al. 2010).

Z pohledu respirační fyziologie a oboru IPFT je důležité znát 
fyziologické a patologické souvislosti, které mohou mít dopad na 
výsledky měření jednotlivých parametrů IPFT. Obecně je od na-
rození po konec adolescence možné sledovat významné vývojové 
a funkční změny respiračního systému. Jedná se o změny jak kvan-
titativní (růst), tak kvalitativní (dozrávání, maturace) (Papastamelos 
et al. 1995; Allen et Sivan 1996). Oba procesy mohou postupovat 
částečně nezávisle (Aurora 2007); zvláštností respiračního systé-
mu je totiž jev nazývaný dysanapse (Green at Mead 1974) nebo 
anizotropie (Zapletal et al. 1984); oba zmínění autoři shodně po-
pisují nestejnoměrnou rychlost růstu některých složek respirační-
ho systému – viz dále. Další zvláštností respiračního systému jsou 
sexuální rozdíly v ukazatelích funkce plic (Zapletal et al. 1984; 
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Martin et al. 1988). Přechod dosud nefunkčního respiračního sys-
tému z fetálního období do jeho fyziologické postnatální funkce je 
složitý komplexní proces, během kterého proběhnou velké změny 
v téměř každé etáži respirace a jeho řízení (Haddad et al. 2004). 
Zvláštností tohoto přechodu je i velmi rychlé uvedení respirační-
ho systému do své funkce během třetí doby porodní. Pokud tento 
přechod proběhne u nezralého/nedonošeného plodu, je to často 
důvodem ohrožení viability celého organismu a představuje mož-
nost narušení normálního vývoje respiračního systému (za vzniku 
např. „nového typu“ bronchopulmonální dysplazie – Baraldi et al. 
2009; Kramer et al. 2010).

V oboru IPFT hrají roli některé další, zásadní vývojové zvlášt-
nosti. Věk 3–4, někdy až 5 let je z pohledu lékaře určitým zlomem 
s neostrou hranicí, který rozhodujícím způsobem ovlivňuje volbu 
vhodných spirometrických metod. Dítě mladší 3–5 let nedokáže 
provést požadované dechové manévry používané u dětí starších 
(spolupracujících) nebo v dospělém věku. Je to dáno nejen mírou 
schopnosti malého dítěte porozumět přání lékaře, ale především 
dosud nezralou nervovou soustavou a omezenou motorickou ner-
vosvalovou koordinací, která v nižším věku neumožňuje provést 
takto složitou souhru pohybů. Na druhé straně – některé vlastnosti 
respiračního systému včetně regulace dýchání jsou typické pouze 
pro kojenecké období a v pozdějším věku vymizí nebo vyhasnou 
(např. tvar hrudníku, dechový vzor nebo Hering-Breuerův reflex 
– viz Poznámka 1). Znalosti těchto vývojových zvláštností s úspě-
chem využíváme pro volbu metod náhradních a alternativních.

Řada uvedených vlastností respiračního systému souvisí s pěti 
fázemi fyziologického vývoje plic (Calogero et Sly 2010). První tři 
fáze (embryonální, pseudoglandulární a kanalikulární) jsou ukon-
čeny do 24. gestačního týdne (GT) (Thurlbeck 1991; McGovan et 
Snyder 2004). Na konci 25. GT je ukončena diferenciace pneumo-
cytů (typ I a II), dojde k postupnému oplošVování epiteliální vrstvy 
a progresivnímu prorůstání kapilár. Pro sledování našich pacientů 
s nízkou nebo velmi nízkou porodní hmotností je důležité, že až 
v tomto gestačním věku vzniká alveolo-kapilární membrána, kte-
rá je teoreticky schopná udržet respiraci (Calogero et Sly 2010). 
Následuje stadium sakulární (26. až 36. GT) a současně probí-
há stadium alveolární (počínající sice již v 16. GT, ale pokračující 
i postnatálně) (Calogero et Sly 2010; Thurlbeck 1991; McGovan et 
Snyder 2004). Během prvních čtyř postnatálních let se především 
zvyšuje počet alveolů, zatímco po 8. roce věku se jedná zejména 
o prostý růst jejich velikosti, který pokračuje až do konce adoles-
cence (Jones et Reid 2004). Alveolarizace, nezbytná pro budoucí 
normální funkci plic, je tedy relativně pozdní vývojový děj, obje-
vující se až po dokončení morfogeneze tracheo-bronchiálního stro-
mu. Patologické vlivy, které mají dopad na výslednou plicní funkci, 
musíme proto posuzovat nejen z hlediska míry jejich škodlivosti, 
ale i z pohledu jejich načasování (timing). Chronická plicní nemoc 
může vzniknout u novorozence s nízkou porodní hmotností bez 

dalších přidružených vrozených vývojových abnormalit (Baraldi 
et al. 2009; Kramer et al. 2010). Na druhé straně, patologický vliv 
dlouhodobě působící abnormální plicní hemodynamiky u většiny 
vrozených srdečních vad představuje jiný, většinou však velmi zá-
važný zásah do normálního vývoje plic (Šamánek et al. 1989; Šulc 
et al. 1998). Finálně může v této klinické situaci dojít k rozvoji 
chronické plicní nemoci (Lammers et al. 2005).

Metody IPFT si kladou za cíl posoudit plicní objemy, průchod-
nost dýchacích cest, pružné vlastnosti jednotlivých součástí re-
spiračního systému, plynovou výměnu a některé charakteristiky 
regulace dýchání. Velmi důležitým objemem, který v rámci IPFT 
měříme, je funkční reziduální kapacita (FRC – viz Speciální část). 
FRC je funkční definice objemu plynu přítomného v plicích na 
konci klidového (pasivního) výdechu. Velikost FRC zahrnuje jak 
plyn komunikující, tak nekomunikující (zadržený, neboli neúčast-
nící se plynové výměny) s okolní atmosférou. Již z této definice je 
zřejmé, že se jedná o objem, jehož absolutní velikost (vyjádřená 
v ml) je významně závislá na řadě okolností. Hlavní determinan-
tou velikosti FRC je centrifugálně (odstředivě) působící elasticita 
hrudníku (Papastamelos et al. 1995), která oponuje centripetál-
ní (dostředivá) síle plicní elasticity (obr. č. 1). Z důvodu vysoké 
poddajnosti novorozeneckého a kojeneckého hrudníku je teore-
ticky dosaženo klidové výdechové polohy (polohy FRC) na rela-
tivně nízké objemové úrovni. Tento nepoměr představuje určitou 
nevýhodu, kterou musí organismus dítěte kompenzovat (Zapletal 
et al. 1984; Permutt et al. 1992). Skutečná hodnota FRC je ve vý-
sledku u malých kojenců, a především nedonošenců fyziologicky 
vyšší díky existenci několika obranných mechanismů; tyto obranné 
mechanismy a strategie slouží pro udržení respiračních funkcí 
(Davis et Bureau 1987). Je to tzv. poinspirační inspirační aktivita de-
chových svalů (PIIA), regulující rychlost a míru pasivního výdechu 
a udržující hrudník v mírně vyšší „nádechové“ pozici (Shee et al. 
1985), doba výdechu relativně kratší ve vztahu k poměrně vysoké 
časové konstantě (τ) respiračního systému (Katayama et Miyasaka 
1991) a volní laryngeální konstrikce snižující dechovou práci a zapo-
jující nové alveoly pomocí efektu vnitřního PEEP (PEEPi – intrin-
sic positive end-expiratory pressure) se sekundárně se zvyšujícím 
objemem na konci klidového výdechu (Davis et Bureau 1987). Pro 
klinické hodnocení nízké, nebo naopak zvýšené hodnoty FRC mají 
tyto skutečnosti zásadní význam.

Prostý růst plic zahrnuje nejen vzestup počtu buněk a nárůst 
jejich velikosti, ale i zvyšování obsahu vzduchu na hmotnostní jed-
notku plicního parenchymu a nárůst celkového povrchu alveolo-
kapilární membrány. Jeho rychlost však není konstantní. Nestej-
noměrnou rychlost růstu plicních objemů oproti rychlosti růstu 
dýchacích cest popsali již před více než 30 lety Green a Zapletal 
(Green et Mead 1974; Zapletal et al. 1984). Zapletal prokázal u dětí 
a mladistvých ve věku 6–18 let fyziologicky postupně se zmenšující 
průchodnost periferních dýchacích cest v porovnání s neměnící se, 

Poznámka 1:

Během spontánního dýchání lze pro měření pasivní plicní mechaniky využít Hering-Breuerův reflex, HBR (poprvé zmíněn v roce 1868). Tento „samoregulač-
ní“ (selbststeuerung) reflex ovlivňuje především u novorozenců a kojenců frekvenci a hloubku dýchání. Výsledkem uzavření horních dýchacích cest na konci 
exspiria (elektronickým přerušovačem nebo například těsnou maskou) je rychlá a vydatná ventilace. Uzavřením dýchacích cest na konci inspiria dosáhneme 
inhibici dýchání. Semistatické podmínky během následné respirační pauzy lze pak využít pro měření plicní mechaniky. U dospělého člověka se HBR uplat-
ňuje málo a má i malý vliv na klidový dechový vzor.
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setrvalou průchodností dýchacích cest centrálních (Zapletal et al. 
1984). Stejný názor byl později potvrzen u skupiny zdravých pro-
bandů sledovaných opakovaně po dobu 18 let (ve věkovém rozmezí 
6 až 27 let) (Martin et al. 1988); autoři poukázali na to, že nestej-
noměrný (dysanaptický, anizotropní) růst dýchacích cest oproti 
nárůstu plicního objemu začíná v raném školním věku, přičemž 
s postupujícím věkem se rozdíly v růstu obou plicních komponent 
stírají. Kompilované údaje potvrzují mírný pokles rychlosti růstu 

specifické vodivosti dýchacích cest (tj. vztažení 
naměřené hodnoty vodivosti na velikost FRC, 
Gaw/FRC) v celém předškolním věku (Aurora 
2007). Autor potvrzuje rozdíl mezi rychlostí růs-
tu plicního objemu (alveolární složka) a rychlostí 
růstu dýchacích cest.

Dýchací cesty samotné vykazují další vývo-
jové změny. V průřezové studii u 11 novorozen-
ců a nedonošenců bylo zjištěno, že s narůstají-
cí tělesnou délkou se snižuje jejich rezistence 
(zvyšuje se jejich vodivost) spolu se současným 
zvyšováním tkáňové poddajnosti (compliance) 
(Pillow et al. 2005). Podobně potvrzují trend 
poklesu rezistence dýchacích cest kompilovaná 
data získaná u malých kojenců a batolat (s těles-
nou délkou 60 až 90 cm) (Godfrey 2009). Shr-
nuto – růst velikosti plic se za růstem dýchacích 
cest v postnatálním a celém předškolním období 
opožWuje. Tento trend se však netýká větších dý-
chacích cest, jejichž specifická hodnota (Gaw/
FRC) se ve věku 6 až 18 let prokazatelně nemě-
ní (Zapletal et al. 1984). Variabilitu parametrů 
průchodnosti dýchacích cest během dětství je 
nutno považovat za normální vývojovou charak-
teristiku rostoucího organismu (Green et Mead 
1974). Dodáváme, že tyto vývojové jevy musíme 
dobře znát a důsledně je zvažovat při klinickém 
hodnocení výsledků IPFT i při posuzování sym-
ptomatologie a patogeneze některých plicních 
chorob (Bacharier et al. 2008).

Podobně důležité jsou vývojové změny pruž-
nosti (elasticity) respiračního systému – viz Po-
známka 2. Významný vliv na vývoj elasticity plic 
má ukládání elastinu (především v rámci vývoje 
sekundárních sept vedoucích k tvorbě alveolár-
ních stěn – McGovan et Snyder 2004). Nejuce-
lenější údaje publikoval Zapletal, který u zdravé 
populace ve věkovém rozsahu 5 až 18 let popsal 
souvislý nárůst tuhosti plic (pokles compliance 
plic neboli zvyšování plicní elasticity) (Zapletal 
et al. 1984). V souvislosti s pokračující osifikací 
hrudního skeletu dochází zároveň k postupné-
mu zvyšování elasticity (snižování compliance, 

tuhnutí) hrudníku (obr. č. 2). Oba procesy vedou během růstu 
k postupným změnám poměru compliance hrudníku a plic (chest 
wall compliance/ lung compliance, Cw/CL). Tento poměr činí 3–6 
v kojeneckém věku, 2 v předškolním věku a přibližně 1 teprve na 
konci adolescence (Allen et Sivan 1996; Muller et Bryan 1979). 
Tyto fyziologické změny mají dopad na schopnost pasivně udržo-
vat klidový dechový objem a zlepšenou ventilační účinnost (Pa-
pastamelos et al. 1995).

Vyšetřovací metody

Obr. č. 1
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Horní graf: Záznam tlakově-objemových křivek respiračního systému
� plná křivka = křivka transpulmonální tlak-objem (křivka plicní pružnosti) 
� přerušovaná křivka = křivka transtorakální tlak-objem (záznam pružnosti hrudníku)
Spodní graf: Idealizované tlakově-objemové křivky respiračního systému
� plná křivka = křivka transpulmonální tlak-objem (křivka plicní pružnosti) 
� čárkovaná křivka = křivka transtorakální tlak-objem (křivka pružnosti hrudníku) 

Obě křivky se protínají v bodě, kde se vyrovnává centripetální (smrštivá) síla plicní-
ho parenchymu a centrifugální (odstředivá) síla hrudníku. Tento bod je též nazýván 
polohou funkční reziduální kapacity (FRC) – pro další vysvětlení viz text. 
(převzato ze Zapletal et al. 1984) 
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Poznámka 2:

Pro měření mechanických vlastností celého respiračního systému (plíce + hrudník) je nutno během dechového cyklu (nebo během speciálních dechových 
manévrů) měřit změny ústního tlaku (Pao ). Pro měření mechaniky samotných plic je nutno měřit tzv. transpulmonální tlak (Ptp ), který je rozdílem mezi jícno-
vým (intratorakálním, Poe ) a ústním tlakem (Ptp=Poe−Pao ). Pro měření mechaniky samotného hrudníku je nutno měřit pouze změny jícnového tlaku (Poe ).
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Všechny vývojové a růstové změny hrají v klinické interpretaci 
změřených výsledků IPFT zásadní roli. Výsledná plicní dysfunkce 
je za patologických podmínek výsledkem nikoliv pouze míry závaž-
nosti a případně trvání škodlivého inzultu (kortikoterapie, dlouho-
dobá UPV), ale též jeho načasování (předčasný porod). Poškození 
vzniklé v pozdních stadiích vývoje plic je často reverzibilní. Pokud 
nedojde k plné reverzibilitě abnormality – může se uplatnit kom-
penzace samotným růstovým procesem (Haddad et al. 2004). Je 
pravděpodobné, že do kompenzačních mechanismů vstupují ještě 
jiné, např. imunogenetické vlivy (Vašáková et al. 2007; Vašáková 
et al. 2009). Z tohoto důvodu je vysvětlitelné, proč je tak značná 
variabilita výsledného stupně postižení, projevující se definitivně 
až po ukončení vývoje plic (Valcamonico et al. 2007).

Indikace a kontraindikace vyšetření IPFT
Indikace vyšetření IPFT je obecně:

� diagnostická, jako pomocná metoda ke stanovení diagnózy při 
primárním nebo sekundárním postižení dýchacího ústrojí (např. 
kojenec nebo batole s příznaky tachypnoe, dyspnoe, hypoxie 
nebo kašle nejasné etiologie);

� k posouzení léčebného postupu, tj. monitorování efektu medika-
mentózní léčby, nebo např. vlivu fyzioterapie (vyšetření u ko-
jence nebo batolete s vážnou chronickou plicní nemocí, která 
nevykazuje adekvátní klinickou odezvu na zavedenou léčbu);

� vyšetření u pacienta s již stanovenou diagnózou onemocnění 
respiračního systému, u něhož je nutno ověřit závažnost cho-
roby pro stanovení dalšího diagnosticko-léčebného postupu 
(Godfrey et al. 2009);

� heuristické důvody (např. pro získání referenčních údajů u zdra-
vé populace – viz dále). 
Kontraindikací vyšetření IPFT je akutní onemocnění, globál-

ní/parciální respirační insuficience, významná obstrukce větších 
dýchacích cest a údaj o život ohrožujících stavech v anamnéze.

Relativní kontraindikací je též postkoncepční věk nižší než 
44 týdnů v době vyšetření – bez ohledu na to, zda se jedná o do-
nošeného, nebo nedonošeného novorozence (Hoo 2007). 

Příprava pacienta
Děti lze metodami IPFT vyšetřovat v průběhu diagnostické-

ho pobytu na pediatrickém oddělení, ale i ambulantně. Obecně 
se příprava dítěte v obou zmiňovaných případech v zásadě neliší. 
Podstatný je klinický stav dítěte při indikační rozvaze a osobní 
anamnéza vyšetřovaného. Za nejdůležitější považujeme podrobné 
informace z perinatálního období (především porodní hmotnost 
a gestační stáří) a všechny terapeutické a intervenční (iatrogenní) 
události raného postnatálního období.

Celosvětově je schválen a doporučován následující standardní 
postup (Gaultier et al. 1995; Hammer et Eber 2005): 
� Donošené dítě <4 měsíců věku (v době vyšetření): 60 mg/kg 

chloralhydrátu p. o., nebo p. r. jednorázově* 
� Donošené dítě ve stáří 4–24 měsíců věku: 60–100 mg/kg chlo-

ralhydrátu p. o., nebo p. r. jednorázově* 
Chloralhydrát je běžně lékárnami připravován magistraliter ve 

formě roztoku či sirupu, který je asi polovinou dětí dobře tolero-
ván (zvláště pokud ho dítě zapije oblíbeným nápojem). Zkušenosti 
s podáváním chloralhydrátového sirupu u prvních cca 50 dětí nás 
vedly k jeho alternativnímu ředění:

Chloralhydrát  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 g
Metylcelulóza 1%  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 g
Sirupi simplicis . . . . . . . . . . . . . . . . .  10–20 g
Aqua  . . . . . . . . . . . . . . . . .  doplnit do 100 ml
Výsledná koncentrace je 100 mg účinné látky v 1 ml. Za této 

koncentrace účinné látky je vypočítaná dávka obsažena v menším 
objemu a dítě p. o. podání lépe toleruje. Kromě chloralhydrátu je 
podle stejného standardu (Gaultier et al. 1995) možno použít též 
triclofos sodium (s odpovídajícím dávkovacím schématem). Ani 
odpovídající humánní léčivý přípravek ani samotná účinná látka 
však v ČR nejsou registrovány.

Cílem této farmakologické přípravy je spánek s pravidelným 
klidovým dýcháním (se setrvalými základními hodnotami decho-
vého vzoru jako např. dechová frekvence a dechový objem). Takto 
dosažené podmínky jsou nutné pro to, aby se dětský pacient nebu-
dil po přiložení ústní masky (nutné pro standardizované snímání 
a následný záznam změn průtoku a ústního tlaku). 

Děti s nízkou a velmi nízkou porodní hmotností je nuto vždy 
považovat za vysoce rizikové. To se týká bez výjimky vyšetřování 
dětí mladších než 4 týdny korigovaného postnatálního věku (Gaul-
tier et al. 1995). Individuální rozvaha a patřičně modifikovaný pří-
stup ošetřujícího personálu během vyšetření jsou však nutností 
i u dětí starších, s problematickou perinatální anamnézou. V těch-
to případech musí být pediatrický dohled ještě dále rozšířen. Toto 
rozšíření představuje (bez výjimky) zajištění kontinuální monito-
race saturace O2 a výhodou je zajištění i.v. přístupu. Dodáváme, že 
i. v. aplikace jakýchkoliv dalších léků dle individuální potřeby (tj. 
k dosažení spánku a pravidelného, klidového dýchání) je možná 
s tím, že je nutno vyloučit, případně objektivizovat změny decho-
vého vzoru nebo případného útlumu dýchání. 

* Na závěr této části textu uvádíme doplňující informace k pří-
pravě našich malých pacientů. Tato doporučení nemají závazný 
(standardní) charakter a týkají se přípravy dítěte rodiči v den vy-
šetření a určitého přístupu personálu k rodičům a dítěti samotné-
mu. Zde zdůrazňujeme, že cíl, provedení a případná rizika každé-

Vyšetřovací metody

Obr. č. 2: Závislost compliance hrudníku Cw (vztažené na 
jednotku tělesné hmotnosti – Cw/kg) na věku dítěte v rozsa-
hu 4 postnatálních let
– pro další vysvětlení viz text
(převzato z Allen et Sivan 1996)
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ho vyšetření s rodiči standardně před vyšetřením osobně (nikoliv 
odkazem na pouhý psaný text) probíráme.

Poslední stravu (včetně mléka nebo kojení) doporučujeme 
podat nejpozději 90 minut před plánovaným časem zahájení této 
medikamentózní přípravy (tj. plánovaný čas příchodu do vyšet-
řovny). Tím zamezíme případnému ublinkávání a možné aspiraci 
během vyšetření. Rodičům rovněž doporučujeme vzít s sebou ob-
líbený nápoj dítěte (na zapití chloralhydrátového sirupu). Vzhle-
dem k tomu, že chloralhydrátový sirup je nutno podat jednorázově, 
a to buj perorálně nebo p. r. (viz výše), je nutné požádat rodiče, 
aby se pokusili zajistit, že dítě bude při příchodu do vyšetřovny 
vyprázdněné. Toho lze nejpřirozeněji a nejspolehlivěji dosáhnout 
podáním ½ až 1 celého glycerínového čípku (suppositorium gly-
cerini) asi 2 až 2,5 hodiny před plánovaným příchodem do vyšet-
řovny. Smyslem tohoto opatření je zajistit možnost optimálního 
vstřebání jednorázově podané účinné dávky p. r. U nevyprázdně-
ného dítěte lze očekávat především klyzmatický efekt po podá-
ní a dále nejisté množství účinné dávky, která neodejde se stolicí 
a vstřebá se, většinou však s chabým tlumivým účinkem. Vzhle-
dem k nepřípustnosti překročení maximální dávky účinné látky 
je při neúspěchu sedace nutno celé vyšetření IPFT v plánovaném 
termínu většinou zcela zrušit.

Část dětí, které jednoznačně nevyžadují sedaci (např. u metody 
„Analýza klidového dechového vzoru“), má za sebou první zku-
šenosti s inhalačním spacerem. Je proto velmi vhodné dát před 
vyšetřením dítěti „na hraní“ vyšetřovací masku. Většina dětí se jí 
přestane bát a dokonce si novou masku samo zkusí „prodýchat“.

Dále zdůrazňujeme nutnost naslouchat doplňujícím dotazům 
rodičů a potřebu klidného a vlídného chování personálu během 
celého vyšetření, včetně vyloučení jakéhokoliv spěchu. Zajištění 
vhodné a stálé teploty ve vyšetřovně je nutností (také vzhledem 
ke kalibraci přístroje). Zajištění mírného šera, případně nerušivé 
hudby (charakteru „instrumental muzak“ nebo „airport music“) 
s hlasitostí nastavenou těsně nad hladinou prahu slyšitelnosti (tj. 
hluková „vata“) je výhodou. 

 

Klinické poznámky 
Metody IPFT dnes představují důležitý nástroj pro klinickou 

praxi, pro vědecko-výzkumnou a pedagogickou činnost. U dětí 
s chronickými respiračními onemocněními lze takto zpřesnit 
primární diagnostiku nebo sledovat již diagnostikované onemoc-
nění v jeho průběhu a tak např. posuzovat zahájené nebo modi-
fikované léčby.

To se zvláště týká opakovaných obstrukčních bronchitid (whee-
zing disorders) (Bacharier et al. 2008; Wildhaber et Hammer 2010) 
a/nebo průduškového astmatu. U astmatu lze od funkčního vy-
šetření očekávat především zpřesnění diagnostiky, lepší ověřování 
změn v léčebném postupu, ale též úspěšnější záchyt tohoto one-
mocnění v nejranějších věkových obdobích. Zvláště časný záchyt 
astmatu se nám jeví jako velmi významné preventivní opatření 
umožňující nemoc diagnostikovat (potvrdit), nebo naopak vylou-
čit a tak včas zahájit přesně cílenou a účinnou léčbu. 

Podobně se zaměření tohoto oboru významně týká dětí s níz-
kou a velmi nízkou porodní hmotností, u kterých může dojít 
k poruše vývoje plic pod klinickým obrazem tzv. „nového“ typu 
bronchopulmonální dysplazie, BPD (Kramer et al. 2010). Zde lze 

pomocí funkčního vyšetření jednak zpřesnit diagnostiku plicní-
ho postižení (chronic lung disease in infancy, CLDI) vzniklého na 
podkladě perinatální zátěže, ale především umožnit jeho časný zá-
chyt a další, pravděpodobně celoživotní sledování pro obraz pseu-
do-CHOPN (COPD-like phenotype) (Baraldi et al. 2009).

Laboratoře IPFT bývají ve světě soustředěny do větších, větši-
nou univerzitních nebo vědecko-výzkumných lékařských center. 
Tato centra poskytují svou vysoce specializovanou diagnostickou 
péči pro větší územní celky na principu spádových oblastí. Podobně 
pracují dvě naše pracoviště, v ČR dosud jediná. Historicky starší 
na půdě Pediatrické kliniky Fakultní nemocnice v Motole a další 
na půdě Kliniky dětského a dorostového lékařství Všeobecné fa-
kultní nemocnice v Praze. Cílem práce našich laboratoří je zajiš-
Vovat plný diagnostický servis především pro složité nebo obtížně 
diagnostikovatelné choroby respiračního systému od nejútlejšího 
dětského věku. Jak svrchu řečeno, naše činnost vyžaduje institu-
cionální podporu (granty, nadace). To má svou výhodu v tom, že 
taková podpora podléhá velmi přísné kontrole – nejen odborné, 
ale také etické (v rámci činnosti etických komisí) a veřejné. Právě 
etické komise pečlivě posuzují případná rizika a další okolnosti při 
nově zaváděných metodách IPFT (viz Příprava pacienta).

V současné době je na zmíněných pracovištích k dispozici po-
měrně široké spektrum metod IPFT. Společnou charakteristikou 
všech těchto metod je to, že od vyšetřovaného dítěte vyžadují pou-
ze klidové dýchání, které snímáme pomocí speciální vyšetřovací 
masky kryjící oblast nosu a úst. I když některé metody (například 
analýza klidového dechového vzoru nebo impulzní oscilometrie) 
lze u kojenců a malých batolat použít i za podmínek přirozeného 
spánku (ideálně těsně po krmení), většina metod vyžaduje stan-
dardně doporučenou sedaci (viz Příprava pacienta). Je to dáno 
tím, že všechny ostatní metody IPFT představují pro přirozený 
spánek vyšetřovaného kojence opakovaný rušivý moment. Je to 
např. krátkodobý synchronizovaný uzávěr dýchacích cest na konci 
klidového nádechu, nutný pro provedení měření FRC (v rámci pe-
diatrické celotělové pletyzmografie) a měření odporu a compliance 
respiračního systému (Rrs a Crs) v rámci metody Baby Resistance/
Compliance. Pokud však dítě pláče nebo se přiložení masky trvale 
brání – je validní provedení veškerých metod IPFT vyloučeno.

Obecně umožňují níže uvedené metody IPFT detekci abnor-
malit statických a dynamických plicních objemů (např. diagnostika 
výše zmíněných restriktivních poruch), poruch průchodnosti dý-
chacích cest (detekce periferních/centrálních obstrukcí dýchacích 
cest s posouzením dechové fáze, ve které se obstrukce projevuje), 
poruch pružnosti (elasticity) respiračního systému (více poddajné, 
emfyzematické, nebo naopak více tuhé plíce), stanovení výdechové 
průtokové limitace (expiratory flow limitation, EFL), dechové rezer-
vy a částečně i poruch regulace dýchání (např. míra výdechového 
úsilí). Všechny tyto metody jsou neinvazivní, to znamená, že na 
dítě během vyšetření nepůsobí žádné škodlivé fyzikální/chemic-
ké/radiační vlivy nebo léčivé přípravky, kromě použité úvodní 
farmakosedace.

Cíle vyšetření IPFT
Obecným úkolem oboru IPFT je měřit takové parametry funkce 

plic, které jsou z hlediska diagnostického přínosu pro odesílajícího 
lékaře srovnatelné s ukazateli klasických spirometrických metod. 

Vyšetřovací metody
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Abychom vyloučili teoretickou možnost čtenářovy nejistoty při po-
souzení přínosu vyšetření IPFT, uvádíme diferenciálně diagnostic-
ká řešení jednotlivých konkrétních klinických situací.

Konkrétní úkoly IPFT jsou tedy následující: 
� Posoudit, zda se jedná o normální, nebo naopak abnormální 

funkční plicní nález.
� Vyloučit/potvrdit restriktivní poruchu funkce plic. Kromě samot-

ného konstatování přítomné restrikce je nutno rozhodnout, zda 
se jedná o:
� restriktivní poruchu intrapulmonálního původu (malé a tuhé 

plíce). Typickým příkladem je intersticiální plicní nemoc 
(idiopatická intersticiální plicní fibróza) nebo vrozená sr-
deční vada se zvýšeným průtokem plicním cévním řečiš-
těm (hemodynamicky významný defekt komorového septa, 
transpozice velkých arterií). 

� restriktivní poruchu extrapulmonálního původu (malé plíce 
vykazující normální pružné vlastnosti). Typickým příkladem 
je deformita hrudníku. 

� Vyloučit/potvrdit hyperinflaci plic. Kromě samotného konstatová-
ní přítomné hyperinflace je nutno rozhodnout, zda se jedná o:
� statickou (setrvalou, fixovanou) hyperinflaci plic. Typickým 

příkladem je chabě léčená (nebo vůbec neléčená) významná 
nebo intermitentní obstrukce dýchacích cest, která může 
vést k sekundární statické hyperinflaci plic.

� dynamickou (počasnou, měnlivou) hyperinflaci plic. Typickým 
příkladem je dosud neléčená, ale významná záchvatovitá 
obstrukce dýchacích cest daná průduškovou hyperreaktivi-
tou. Nejtypičtějším příkladem je dítě, které nezvládá běž-
nou zátěž (únava při pití, při běžných aktivitách) nebo trpí 
dušností při speciálních situacích (kontakt s cizím domácím 
zvířetem nebo návštěva prostředí s běžně známým „spouš-
těčem“ průduškové obstrukce – např. cigaretový kouř).

� Vyloučit/potvrdit obstruktivní poruchu funkce plic. Kromě sa-
motného konstatování přítomné obstrukce je nutno rozhod-
nout, zda se jedná o:
� obstruktivní poruchu projevující se během inspiria, nebo 

naopak exspiria. V případě obstrukce projevující se převáž-
ně během výdechu ještě posuzujeme přítomnost známek 
zvýšeného výdechového úsilí.

� obstruktivní poruchu periferních (menších) nebo centrálních 
(větších) dýchacích cest – pokud se jedná o obstrukci cent-
rálních dýchacích cest, je nutno posoudit, zda je obstrukce 
lokalizována intratorakálně nebo extratorakálně.

� Vyloučit/potvrdit přítomnost výdechové průtokové limitace. Pokud 
je limitace přítomna, vyjádřit v % dechového objemu míru její 
závažnosti. 

� Vyloučit/potvrdit přítomnost zvýšené kolapsibility dýchacích cest.

� Posoudit, zda compliance (poddajnost) respiračního systému 
je normální, zvýšená nebo snížená. Typickým příkladem zvýše-
né compliance jsou emfyzematicky změněné plíce (např. jako 
pozdní následek UPV), příkladem snížené compliance jsou tuhé 
plíce u některých intersticiálních plicních nemocí. 
Posouzení míry průduškové (bronchiální) reaktivity u nespo-

lupracujících dětí není dosud plně standardizováno. Problémem 
je např. výběr vhodných metod a příslušných funkčních plicních 
parametrů. Mezi vhodné metody jsou zvažovány např. interrupční 
metoda pro měření rezistence dýchacích cest nebo metoda nuce-
ných oscilací (forced oscillation technique, FOT) (Hammer et Eber 
2005). Jiným problémem je zajištění stejného, nebo alespoň srov-
natelného stavu útlumu vyšetřovaného dítěte pro použitý funkční 
test před a po podání účinného bronchomotorického přípravku. 

V dalším textu (viz Speciální část) čtenář najde stručný popis 
každé vyšetřovací metody, vysvětlení, v čem je její přínos, dále vý-
těžnost metody (popis jednotlivých získaných parametrů), infor-
mace o referenčních hodnotách, interpretace výsledků vyšetření, 
klinické poznámky týkající se vztahu validních (interpretovatel-
ných) výsledků ke klinickým jednotkám (např. periferní obstrukce 
vs. sípání, wheezing) a budou též zmíněny případné zláštní okol-
nosti jednotlivých metod.

Práce byla podpořena projektem „Follow-up of children with perina-
tal burden“ spolufinancovaným Finančními mechanismy EHP a Norska 
a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Fondu pro podpo-
ru výzkumu.

Vyšetřovací metody

Hering Karl Ewald Konstantin (1834–1918) – německý fyziolog. Medicínu vystudoval 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 regulaci dýchání (Hering-Breuerův 
reflex – jedna z prvních zpětných regulačních vazeb, popsaných ve fyziologii) nebo tzv. H. vlny. Po zrušení Josefina působil 25 let na pražské univerzitě. Většinu svého života se vě-
noval výzkumu fyziologie vidění. (Zdroj informací: archiv redakce)

Breuer Josef Robert (1842–1925) – rakouský psychiatr a fyziolog. Narodil se v liberální židovské rodině ve Vídni. Studoval medicínu na vídeňské univerzitě, po obhajobě 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 vnitřního ucha (ve stejné době jako Ernst Mach popsal fungování centra rovnováhy ve středním uchu). Svou „katarzní psychotera-
pií“ inspiroval rakouskou školu psychoanalýzy a po nějaký čas spolupracoval se S. Freudem. (Zdroj informací: archiv redakce)
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České občanské sdružení proti chronické 
obstrukční plicní nemoci

Plicní rehabilitace (respirační 
fyzioterapie) u chronické 
obstrukční plicní nemoci (CHOPN)
Praktický návod pro nemocné i zdravotníky

České občanské sdružení proti obstrukční plicní nemoci (ČOPN) se problematice respirační fyzioterapie dlouhodobě věnu-
je. Důkazem jsou dvě úspěšná vydání publikace „Plicní rehabilitace a respirační fyzioterapie v domácím prostředí“. V loňském 
roce byl dokončen edukační videodokument se stejným zaměřením, který je stejně jako předchozí publikace určen lékařům, 
a především pak jejich pacientům s CHOPN.

Na jeho přípravě se podíleli: Marie Švehlová, Bc. Eliška Švehlová, prim. MUDr. Stanislav Kos, CSc., prof. MUDr. Vladimír 
Vondra, DrSc., PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D., MUDr. Iveta Vondrová a Jan Spálený.

DVD je rozděleno na dvě základní části. První z nich, označená „Dokument“, obsahuje základní informace o plicní rehabi-
litaci a její úloze v rámci komplexní léčby CHOPN. Dále jsou uvedena vybraná epidemiologická data s důrazem na stoupající 
mortalitu a negativní vliv kouření. Tato část zahrnuje také osobní výpověj Jana Spáleného, kterému plicní rehabilitace pomá-
há kontrolovat jeho onemocnění již více než 10 let.

 Obsahem druhé části disku je sestava cviků využitelných v domácím prostředí (předcvičuje respirační fyzioterapeutka 
Marie Švehlová). Začíná nácvikem základního dechového vzoru, zmíněna je role úlevových poloh a relaxace. Následuje static-
ká a dále dynamická dechová rehabilitace (v poloze vleže, vsedě a ve stoje). Na závěr jsou uvedeny doplňkové formy rehabili-
tace – jízda na rotopedu a „nordic walking“. Všechny cviky jsou předváděny velmi názorně, sestava je rozdělena do jednotli-
vých „kapitol“, ve kterých se lze snadno orientovat. DVD se tak může stát velmi užitečnou pomůckou pro nemocné s CHOPN 
i zdravotníky, kteří řídí jejich léčbu.

ČOPN, Novartis, Praha, 2010.
Výrobu DVD podpořila společnost Novartis, která také zajiš^uje jeho distribuci (prostřednictvím svých obchodních zá-
stupců).
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Klíčová slova:
� flexibilní bronchoskopie 

(FOB)
� bronchoskopické nálezy
� syndrom středního 

laloku

Key words:
� flexible bronchoscopy 

(FOB)
� bronchoscopic findings
� middle lobe syndrome

15. díl – Syndrom středního laloku

Případ 22.
V úvodu do problematiky „Syndromu středního laloku“ byla 

jako jedna z možných příčin uvedena nádorová obturace (Bartoň, 
P., Kerekes, Z. Zajímavé bronchologické (a morfologické) nále-
zy. 8.díl – Tuberkulóza – syndrom středního laloku, diferenciální 
diag nostika. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 5, č. 3: 
17–19, 2008).

Dnes uvádíme případ 71letého pacienta, v posledních 8 letech 
stop-kuřáka, předtím kouřil od mládí 25 cigaret denně. Léčen pro 
arteriální hypertenzi a hypertrofii prostaty. V anamnéze dále chro-
nická hydronefróza pravé ledviny.

V roce 2009 prodělal virózu, následně pro bolesti na hrudi při 
zvedání břemene provedeno RTG vyšetření s nejasným nálezem 
v oblasti středního laloku pravé plíce (obr. 22/1). Bronchoskopic-

Zajímavé bronchologické
(a morfologické) nálezy

ké vyšetření bylo negativní, CT nález hodnocen jako plicní cysta 
v pozánětlivém terénu. Konzultace interdisciplinárního klinického 
semináře ohledně provedení biopsie pod CT kontrolou – toto vy-
šetření nebylo doporučeno a nález byl uzavřen jako pneumonie.
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Pavel Bartoň1, Zoltán Kerekes2,
Helena Hornychová3, Jana Vejvodová4

1 OLÚ Jevíčko
2 Patologie, s. r. o., Litomyšl
3Fingerlandův ústav patologie, LF UK a FN Hradec Králové
4Ambulance tuberkulózy a respiračních nemocí, Chrudimská nemocnice, a. s.

Obr. 22/1: Přehledný skiagram hrudníku 6. 4. 2009

Obr. 22/2: Přehledný skiagram hrudníku 18. 5. 2010
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Obr. 22/3 Obr. 22/5

Obr. 22/3–14: Bronchoskopické vyšetření 24. 6. 2010
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Obr. 22/4 Obr. 22/6

Obr. 22/7 Obr. 22/9Obr. 22/8 Obr. 22/10

Obr. 22/11 Obr. 22/13Obr. 22/12 Obr. 22/14
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Pacient se k dalšímu vyšetření v TRN ambulanci dostavil až 
téměř po roce. RTG vyšetření prokázalo výraznou progresi nálezu 
v pravém plicním křídle (obr. 22/2). CT závěr: nález má tč. nepo-
chybně charakter pokročilého solidního mikrotkáňového tumoru 
v rozsahu S3 a S4, tumorózní uzel nasedá na mediastinální pleu-
ru, na periferii zasahuje až k hrudní stěně. V ložisku jsou zřejmě 
zavzaty i zvětšené pravostranné hilární lymfatické uzliny, které ne-
lze spolehlivě oddiferencovat. Při srovnání s vyšetřením v červenci 
2009 se ložisko zvětšilo dvojnásobně, nyní má rozměry přibližně 
100×75×70 mm. Postkontrastně se tumorózní uzel při periferii 
opacifikuje až nad 80 HU, v centru je denzita poměrně nízká – kolem 
30 HU. Zaznamenána obturace bronchu pro pravý střední lalok.

Bronchoskopie sice prokázala obturaci pravého středního lo-
bárního bronchu, ale z odebraného materiálu (3 excize) se tumor 
nepodařilo histologicky verifikovat.

Proto byl pacient odeslán do Odborného léčebného ústavu 
v Jevíčku k bronchoskopickému vyšetření, které se uskutečnilo 
24. června 2010. Závěry: hlasivky jsou pohyblivé, trachea a levý 
bronchiální systém volné. Hlavní karina je ostrá, ve střední čáře, 
pravá stěna distální průdušnice se vyklenuje ke střední čáře a v pří-
mém pohledu překrývá odstup a průsvit pravého hlavního bron-
chu (obr. 22/3). Pravý bronchiální systém je s výjimkou středního 
lobárního bronchu rovněž volný (viz obr. 22/4 – odstup pravého 
horního lobárního bronchu a spojný bronchus). Střední lobární 
bronchus je v úrovni svého odstupu obturován objemnými hle-

nově-nekrotickými hmotami (obr. 22/5). Po jejich odstranění ex-
cidujeme z průběhu středního lobárního bronchu objemný, kom-
paktní útvar velikosti 15×15×5–10 mm (obr. 22/6). Interlobární 
karina středního lobárního bronchu je štíhlá (obr. 22/7 a 22/13). 
Sliznice středního lobárního bronchu je až k předpokládané úrov-
ni jeho segmentálního větvení klidná, z periferie prosakuje krvá-
cení (obr. 22/7), které stavíme opakovanou instilací Adrenalinu. 
V dalším průběhu je střední lobární bronchus obturován fragil-
ními tumorózními hmotami, které mnoha excizemi zmenšujeme 
(obr. 22/8–12 a 22/14). Přes množství a objem excidovaných hmot 
(vše odesláno k histologickému vyšetření) se periferii středního 
lobárního bronchu nepodařilo uvolnit.

Bylo rozhodnuto vyčkat na cytologický a histologický nález 
a dle výsledku zvolit další léčebný postup (endobronchiální in-
tervence laserem nebo elektrokauterem s následnou chemo- či 
radioterapií; chirurgické řešení je vzhledem k CT nálezu málo 
pravděpodobné).

Tumor markery CYFRA 21-1, NSE, CEA, CA 19-9, CA 72-4
v normě. Lehce zvýšená hodnota SCC na 1,8 ng/ml (norma
0–1,5 ng/ml), PSA volný v normě, PSA celkový 7,3 µg/l (norma 
0–4 µg/l). V krevním obraze anemie (hemoglobin 103 g/l; he-
matokrit 0,31; erytrocyty 4,47), FW 96/102, C-reaktivní protein 
74,8 mg/l, biochemické parametry v normě.

Spirometrie v normě, krevní plyny – globální respirační insu-
ficience, saturace kyslíkem v normě.
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Mikrobiologické vyšetření výplachu z bronchů: Streptococcus 
pneumoniae MLSB Qnr (citlivost: penicilin, ampicilin, cotrimoxa-
zol, doxycyklin).

Cytologie negativní. Histologie (prim. MUDr. Zoltán Kerekes): 
v šesti vzorcích zachyceny fragmenty značně vaskularizované po-
jivové tkáně, místy vzhledu kapilárního hemangiomu, místy glo-
mangiomu (obr. 22/15–17). V sedmém vzorku převážně fibrinózně 
nekrotické pablány bez přítomnosti struktur svědčících pro glo-
mangiom či kapilární hemangiom. Pokud to topografické poměry 
dovolují, doporučeno odstranit celé ložisko a poslat na podrobné 
histologické vyšetření k upřesnění diagnózy. – Nutné!

Dne 16. srpna 2010 byl pacient operován, provedena probator-
ní torakotomie vpravo se závěrem: inoperabilní tumor plic, tumo-
rózní atelektáza středního bronchu vpravo, resekce plicních bul 
pro výrazný „air leak“. 

ZAJÍMAVÉ BRONCHOLOGICKÉ (A MORFOLOGICKÉ) NÁLEZY

Obr. 22/15–17: Histologické vyšetření (FOB 24. 6. 2010)
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Obr. 22/15 Obr. 22/16

vaskularizovaná
granulační tkáň (zvětšení 4×)
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(průřez)

fragment
respirační sliznice
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Obr. 22/17
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Obr. 22/18–19: Histologické vyšetření resekátu 24. 8. 2010 – sarkomatoidní mezoteliom

calretinin

vimentin

WT 1

CK

Obr. 22/18 Obr. 22/19
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Histologické vyšetření resekátu (MUDr. Helena Hornychová, 
Ph.D.) 24. srpna 2010:
� vzorek 1 – část tumoru hrudní stěny
� vzorek 2 – část tumoru ze středního laloku
� vzorek 3 – bulózně změněný apikální segment horního laloku

Výsledky:
� 1: vícečetné částice, největší 30×15×7 mm

Histologicky vazivová tkáň na povrchu fokálně s nálety fibri-
nu a krvácením. Většina vzorku je prostoupena solidně rostoucí 
nádorovou infiltrací. V některých oblastech je nápadné nepravi-
delné proplétání buněčných svazků. Zastižené buňky jsou velké, 
nepravidelné, s vezikulárními jádry a často patrnými jadérky. Část 
těchto buněk je protažená, až vřetenovitého tvaru. Dále nachá-
zíme nevýraznou infiltraci malými lymfocyty a ojedinělými ne-
utrofilními granulocyty. V imunohistochemickém vyšetření jsou 
nádorové elementy difuzně silně pozitivní při průkazu cytoke-
ratinu (AE1/AE3) a vimentinu. Část buněk je dále pozitivní při 
průkazu calretininu a ojedinělé buňky vykazují slabou pozitivitu 
při průkazu WT-1. Průkaz CK 5/6 a TTF-1 je negativní.

Závěr: histologický nález v tomto vzorku odpovídá infiltra-
ci tkáně sarkomatoidním mezoteliomem (MKN-0 9051/3) – viz 
obr. 22/18 a 22/19.
� 2: částice 22×15×7 mm

Histologicky většina vzorku tvořena nekrotickou tkání, pouze 
při periferii nacházíme nádorovou infiltraci obdobného vzhledu, 
jako byla popsána v předchozím bodě.

Závěr: infiltrace tkáně sarkomatoidním mezoteliomem.
� 3: část plicního parenchymu 90×40×40 mm se suturou ze sta-

pleru
Na řezu nacházíme vícečetné plicní buly, místy parenchym 

fibrinózního charakteru. Částice je potrhaná. Histologicky plic-
ní parenchym se známkami emfyzému, vícečetné drobnější cévy 
mají zesílenou stěnu a často jsou i nepravidelného lumen. Dále 
nacházíme okrsek nekrotické tkáně s výraznějšími antrakotický-
mi depozity a nahromaděním alveolárních makrofágů při perife-
rii. V jednom místě je dále patrné nakupení histiocytárních ele-
mentů jedno- i vícejaderných (v imunohistochemickém vyšetření 
pozitivita CD68 a negativita cytokeratinu).

Maligní mezoteliom
(několik doplňujících poznámek MUDr. Heleny Hornychové, Ph.D.)

Základní varianty maligního mezoteliomu:
� epiteloidní mezoteliom
� sarkomatoidní mezoteliom

� desmoplastický mezoteliom (někdy uváděn jako samostatná va-
rianta, někdy jako podskupina sarkomatoidního mezoteliomu)

� bifázický mezoteliom (tj. tumor s epiteloidní i sarkomatoidní 
komponentou)

Nejčastější variantou je epiteloidní mezoteliom (dle lokalizace 
– na pleuře v 55 % případů, v peritoneu v 75 %), druhou nějčastěj-
ší je bifázický mezoteliom (vyskytuje se přibližně v 1/4 případů na 
pleuře i v peritoneu). Sarkomatoidní mezoteliom je na pleuře za-
chycen asi ve 22 % případů, v peritoneu je vzácný – do 1 %.

Pleura je nejčastější lokalitou maligního mezoteliomu, naopak 
benigní mezoteliální afekce jsou častější v peritoneální dutině.

V případě sarkomatoidní varianty se jedná z patologického 
hlediska o tumor s dosti obtížnou diferenciální diagnostikou. 
Kromě základní morfologie je důležitá znalost klinických sou-
vislostí (v daném případě faktu, že vzorek k vyšetření pochází 
z parietální pleury) a imunohistochemický profil, tj. koexprese 
cytokeratinu a vimentinu. Tento nález může být i u některých 
sarkomů a také u sarkomatoidního karcinomu plic. Proto je dob-
ře, když se podaří prokázat alespoň fokální expresi mezoteliál-
ních markerů – což se u významně dediferencovaného tumoru 
někdy podařit nemusí.

V tomto konkrétním případě byl slabě pozitivní antigen WT-1
a fokálně silněji calretinin, takže jde o diagnózu poměrně jedno-
značnou.

Na závěr ještě jedna technická a prognostická poznámka: Někdy je 
možné z menšího vzorku stanovit diagnózu sarkomatoidní varian-
ty mezoteliomu, i když ve skutečnosti jde o variantu bifázickou – 
sarkomatoidní komponenta tumoru je obvykle převažující a pokud 
není v malém vzorku zachycena i komponenta epiteliální, může 
dojít k tomuto diagnostickému omylu.

Prognóza mezoteliomu je obecně špatná, u sarkomatoidní va-
rianty je horší než u varianty epiteloidní.
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Hounsfield Godfrey Newbold (1919–2004) – anglický technik. Vystudoval Faraday House Electrical Engineering College v Londýně. Od 50. let 20 století pracoval ve společnosti 
EMI, nejprve na vývoji radarových systémů, později spolupracoval na konstrukci prvního tranzistorového počítače ve Velké Británii. Proslavil se především myšlenkou počítačové-
ho tomografu. V roce 1979 získal, spolu s Allanem McLeod Cormackem, Nobelovu ceny za fyziologii a medicínu právě za podíl na vývoji počítačové tomografie. Jeho jméno nese 
H. jednotka. (Zdroj informací: archiv redakce)

Wilms Max (1867–1918) – německý chirurg. Medicínu studoval na řadě německých univerzit. Zabýval se patologickou anatomií, jako chirurg působil na řadě univerzitních pra-
covišV (Lipsko, Bazilej aj.). Jeho jméno nese W. tumor, zhoubný nádor ledviny u dětí, jehož charakteristiku publikoval v letech 1897–1899 (jako první jej popsal Thomas F. Rance 
v roce 1814). Učebnice chirurgie, kterou vydal spolu s L. Wullsteinem se dočkala řady vydání v několika světových jazycích. S jeho jménem je spojeno i několik speciálních chirur-
gických postupů. (Zdroj informací: archiv redakce)
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Použité zkratky:
HU – Hounsfield units
NSE – neuron-specific enolase
CEA – carcinoembryonic antigen
CA – carbohydrate antigen

SCC – squamous cell carcinoma antigen
PSA – prostate-specific antigen
MLSB – macrolide-lincosamide-streptogramin B
WT-1 – Wilms’ tumor suppressor gene
CK – cytokeratin
TTF-1 – thyroid transcription factor 1

XIX. kongres České společnosti hyperbarické a letecké 
medicíny
23.–24. června 2011
Interhotel Montana, Bedřichov 70, Špindlerův Mlýn

Důležité termíny:
30. 4. 2011 Sleva za včasnou úhradu registračního   
 poplatku
31. 5. 2011 Uzávěrka pro zaslání abstrakt
16. 6. 2011 Poslední termín zaslání přihlášky a uhrazení po 
 platků převodem – po tomto datu bude možná  
 jen platba v hotovosti na místě. 
Kontakt:
MUDr. David Zub
Rehabilitační ústav Hostinné
Pracoviště HBOT
Husitská 352, Hostinné 543 71 
Tel.: 499 404 848, 846 nebo 800
Fax: 499 441 369
E-mail: zub@ruhostinne.cz
Internet: www.ruhostinne.cz

Nakladatelství GEUM je mediálním
partnerem této konference.

Pořadatelé:
Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP 
Hyperbarická oxygenoterapie
Rehabilitační ústav Hostinné
Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava, p. o.

Organizační výbor:
MUDr. Michal Hájek, Jana Maršálková, prim. MUDr. Josef Svo-
boda, Alena Vitoušková, MUDr. David Zub

Organizační výbor:
MUDr. Michal Hájek, Jana Maršálková, prim. MUDr. Josef Svo-
boda, Alena Vitoušková, MUDr. David Zub

Odborný program – tematické okruhy:
• Hyperbarická medicína – bezpečnost, technické zabezpečení, 

kvalita, legislativa, organizace provozu, vzdělávání personálu
• Ověřené, nové a experimentální indikace
• Potápěčská medicína, potápěčská fyziologie
• Letecká medicína
• Varia

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována 
ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát 
o účasti s kreditním hodnocením dle vyhlášky č. 423/2004 Sb. 

pozvánka
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BezpečnosV liečby
– liekové interakcie

Súhrn:
Liekové interakcie a nežiaduce účinky liekov predstavujú celosvetovo vecký medicínsky 

aj farmakoekonomický problém. Podca Európskej komisie je až 5 percent všetkých hospita-
lizácií spôsobených vážnymi vedcajšími, nežiaducimi účinkami a interakciami liečiv a tieto 
neželané udalosti predstavujú piatu najčastejšiu príčinu úmrtia v nemocnici.

Talidomidová tragédia v šes^desiatych rokov 20. storočia upriamila pozornos^ odbor-
nej, ale aj laickej verejnosti na vnímanie rizika farmakoterapie, na nežiaduce účinky liekov. 
V devä^desiatych rokoch 20. storočia deregistrácia liekov, ktoré boli vysoko účinné vo svo-
jich indikáciách, ale stali sa nebezpečnými pri používaní s inými liekmi, upozornila zase na 
výskyt a závažnos^ liekových interakcií. Najznámejšími deregistrovanými liekmi pre výskyt 
závažných interakcií sú napríklad H1 antihistaminiká – terfenadín a astemizol, alebo v mi-
nulosti obcúbené prokinetikum cisaprid, ktoré v kombinácii s inými inhibítormi CYP3A4 
spôsobovali predĺženie QT intervalu až letálne arytmie typu torsades de pointes (Hey et al. 
1996; Michalets et Williams 2000; Dresser et al. 2000).

Pre tieto závažné medicínske aspekty je nesmierne dôležité o liekových interakciách 
vedie^, a myslie^ na ne pri predpisovaní každého nového lieku konkrétnemu pacientovi. 
Pacientov treba upozorni^ aj na nebezpečenstvo vzniku interakcií s mnohými vocnopredaj-
nými liekmi (vysoký interakčný potenciál majú napríklad nesteroidné antiflogistiká, kyse-
lina acetylsalicylová), niektorými potravinami (napríklad interakcie warfarínu so zelenou 
zeleninou obsahujúcou vitamín K), rastlinnými liečivami, alkoholom, nikotínom, kofeínom 
a inými xenobiotikami.

Summary:
The safety of treatment – drug interactions
Drug interactions and adverse drug reactions represent significant medical and pharma-

coeconomical issue worldwide. According to the European Committee up to 5% of all hos-
pitalizations are caused by serious side and adverse effects and drug interactions and such 
unwanted events represent the 5th most common cause of death in hospitals.

The thalidomide tragedy in the 60’s of 20th century drew attention of both professional and 
general public to the perception of risks of pharmacotherapy and adverse effects of drugs. In 
the 90’s of 20th century deregistration of drugs that were highly effective in their indica tions, 
but became dangerous, if used with other drugs, warned of the presence and severity of drug 
interactions. The most famous deregistered drugs for their interactions were for example H1 
antihistaminic agents – terfenadine and astemizol, or previously popular prokinetic drug ci-
sapride, which in combination with other CYP3A4 inhibitors caused the prolongation of QT 
interval and even fatal arrhythmias – torsades de pointes (Hey et al. 1996; Michalets et Wil-
liams 2000; Dresser et al. 2000).

With respect to these serious medical aspects, it is essential to be aware of such drug in-
teractions and to bear them in mind when prescribing any new drug to any individual patient. 
Patients should be informed about the risks of interactions with many over the counter drugs 
(for example non-steroidal antiphlogistic drugs and acetylsalicylic acid have high potential of 
interactions), some food (for example interactions of warfarin and some vitamin K containing 
vegetables), herbal remedies, alcohol, nicotine, caffeine and other xenobiotics.
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Liekové interakcie
V literatúre sa uvádza existencia približne 20 tisíc rôznych in-

terakcií, pričom približne 500 z nich je ve|mi vážnych. Interakcie 
sa v klinickej praxi vnímajú ako negatívny dôsledok kombinovanej 
terapie a predstavujú súčasV liekového rizika. Sú závažnou príčinou 
toxicity a nežiaducich účinkov a ich rozlíšenie je často diagnostic-
kým problémom, preto sú mnohokrát nediagnostikované a ich prí-
znaky sa pripisujú vzniku nového symptómu, nového ochorenia. 

O liekovej interakcii hovoríme vtedy, kej pri súčasnom podáva-
ní dvoch alebo viacerých liekov dôjde ku zmene účinku niektorého 
z nich. Môžeme tiež povedaV, že interakcia je odlišná farmakologická 
alebo klinická odpovej po podaní kombinácie liečiv od očakávanej 
odpovede po podaní liečiv samostatne. Výsledkom môže byV účinok 
synergický, antagonistický alebo kvalitatívne modifikovaný.

Faktory zvyšujúce incidenciu
liekových interakcií

Medzi faktory zvyšujúce incidenciu liekových interakcií 
patria faktory pacienta a faktory lieku. Rizikovým pacientom je 
ten, ktorý je polymorbidný, so zlyhávaním eliminačných orgánov 
(renálna, hepatálna insuficiencia), s genetickou predispozíciou 
k zmenám metabolizmu (farmakogenetika – pomalý metabolizér), 
nespolupracujúci pacient (noncompliance), s ve|kým množstvom 
predpísaných liekov (polypragmázia – počet liekových interakcii 
narastá exponenciálne s počtom ordinovaných liekov) a so sklo-
nom k samoliečite|stvu.

Z faktorov lieku je to predovšetkým nízky terapeutický index 
(úzka terapeutická šírka), výrazná väzba na bielkoviny krvnej plaz-
mi a excesívna biotransformácia. Riziková je aj dlhodobá liečba 
s vysokým, nesprávnym dávkovaním ako aj nesprávna, nevhodná 
kombinácia farmák s podobným účinkom (tab. č. 1). 

Liekové interakcie pod|a významu
Liekové interakcie sú väčšinou vnímané negatívne, ako neže-

laný dôsledok kombinovanej liečby. Neželané liekové interakcie 
majú za následok nedostatočne účinnú liečbu až zlyhanie farmako-
terapie, alebo naopak vzniknú reakcie, ktoré môžeme hodnotiV ako 
nežiaduce účinky liekov (typ A až F) až intoxikácie. 

Existujú však aj pozitívne, želané liekové interakcie, ktoré mô-
žeme cielene využiV na dosiahnutie žiadaného zosilnenia a / alebo po-
tenciácie účinku (synergizmus) – príkladom sú kombinácie cytostatík, 
antihypertenzív, antituberkulotík alebo kombinácia inhalačných korti-
kosteroidov a dlhodobo pôsobiacich beta2-agonistov atj. Takúto inter-
akciu môžeme tiež liečebne využiV k želanému zníženiu účinku (anta-
gonizmus) napríklad pri liečbe intoxikácií (detoxikácia, antidóta).

 

Klinická významnosV interakcií
Pre rýchlu orientáciu pri klinickom rozhodovaní o farmakoterapii 

hrá dôležitú úlohu klinická významnosV interakcií. Pod|a klinického 
významu rozde|ujeme interakcie do štyroch úrovní, ako uvádza ta-
bu|ka č. 2 (Magulová et al. 2004; Tatro 2004). Klinická významnosV 
interakcií sa musí vhodne interpretovaV a vždy individuálne hodnotiV 
vo vzVahu ku konkrétnemu pacientovi a konkrétnej farmakoterapii.

Klinicky rizikové lieky
a nebezpečné liekové interakcie

Medzi najrizikovejšie liekové skupiny z h|adiska vzniku závaž-
ných reakcií patria:
� perorálne antidiabetiká 
� perorálne antikoagulanciá 
� nesteroidné antiflogistiká 
� srdcové glykozidy 
� antiepileptiká 
� antimaniká 

Medzi nebezpečné interakcie radíme tie, ktoré môžu vzniknúV 
ve|mi rýchlo, alebo majú závažný dopad na zdravie pacienta. Sú to 
reakcie:
� hypoglykemizujúce
� zvyšujúce pohotovosV ku krvácaniu
� indukujúce arytmie
� vyvolávajúce centrálne kŕče 
� hypertenzívne krízy

faktory pacienta faktory liekov

polymorbidita nízky terapeutický index

zlyhávanie eliminač-
ných orgánov

vysoká väzba na bielkoviny 
krvnej plazmi

farmakogenetika
(pomalý metabolizér) výrazná biotransformácia

noncompliance dlhodobá liečba

polypragmázia vysoké, a/alebo nesprávne 
dávkovanie

samoliečite|stvo nevhodná kombinácia

Tab. č. 1: Faktory zvyšujúce incidenciu liekových interakcií

stupeň závažnosti 
interakcie popis klinickej významnosti interakcie

� interakcia nemá pravdepodobne 
význam pre klinickú prax (neomycín 
znižuje účinok lorazepamu – p. o. 
sa neomycín nepoužíva)

�� klinický význam interakcie nebol potvrdený 
(metronidazol zvyšuje toxicitu 
fenytoínu – len experimentálne údaje)

��� interakcia môže vies� k zmene 
farmakoterapie (podávanie fenytoínu 
zvyšuje neurotoxicitu isoniazidu)

���� interakcia má za následok zlyhanie 
terapie, závažný nežiaduci účinok 
(po kombinácii antihistaminika 
terfenadínu s erytromycínom došlo 
ku vzniku fatálnej dysrytmie)

Tab. č. 2: Klinická významnos^ interakcií
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Liekové interakcie pod|a miesta, 
mechanizmu vzniku 

Liekové interakcie môžu vznikaV na podklade rôznych mecha-
nizmov, na rôznych miestach pôsobenia lieku. Na ich vzniku sa po-
die|ajú viaceré faktory, pričom nezanedbate|ná je aj individuálna 
variabilita jedinca, ako aj aktuálny zdravotný stav a vlastnosti lie-
ku (tab. č. 3). 

I. farmaceutické interakcie
Vznikajú buj ešte pred vstupom liečiva do organizmu, alebo 

v organizme pred absorpciou liečiva. Dôsledkom interakcie dôjde 
k zmenám vo vlastnostiach liekovej formy alebo účinnej látky, a jej 
výsledkom je farmaceutická, fyzikálno-chemická inkompatibilita ale-
bo nestabilita liekov s následným znížením účinnosti alebo vznikom 
toxických produktov. Interakcie vedú k inkompatibilitě a tým ku vzni-
ku produktu nevhodných vlastností, pri ktorom nemôže byV zaruče-
ná účinnosV, bezpečnosV ani kvalita farmakoterapie. Farmaceutické 
inkompatibility vznikajú predovšetkým pri parenterálne podávaných 
liekoch, preto by sa v klinickej praxi malo dodržiavaV pravidlo, nepo-
dávaV parenterálne viac liečiv súčasne, pokia| nebola dokázaná ich 
vzájomná kompatibilita (Magulová et al. 2004; Trissel 2001).
� Príklady: vznik inkompatibility v infúznom roztoku pri súčas-

nom podaní ampicilínu buj s amikacínom, alebo cefepímom, 
dopamínom, gentamicínom, heparínom alebo hydrokortizó-
nom. Podanie vankomycínu v jednom infúznom roztoku s ami-
nofylínom, dexametazónom alebo heparínom. 

II. farmakodynamické interakcie 
Vznikajú vzájomným spolupôsobením na úrovni receptorov, po-

streceptorových dejov a signálnych sústav. Objavujú sa medzi lieči-

vami, ktoré majú podobné (synergické) alebo naopak protikladné 
(antagonistické) farmakologické pôsobenie, alebo ovplyvňujú ten 
istý fyziologický mechanizmus. Výsledkom takejto interakcie je 
kvalitatívna zmena účinku liečiva (zmena terapeutického efektu). 
Farmakologický efekt sa zosilní = stimuluje, sumuje, alebo naopak 
zoslabí = antagonizuje. ZáchytnosV tohto typu interakcií spočíva 
v pozornom monitorovaní klinického účinku u daného pacien-
ta. PredchádzaV im môžeme znalosVou farmakologických vlastností 
(farmakodynamiky) danej liekovej skupiny. Sú to interakcie, ktoré sa 
v rôznom rozsahu vyskytujú v podstate u všetkých pacientov lieče-
ných danou kombináciou liečiv, nako|ko vychádzajú z mechanizmov 
pôsobenia daných liečiv (Magulová et al. 2004; Rodriques 2008). 
� Príklady: sumácia účinku (1+1=2) – typické a najčastejšie in-

terakcie prejavujúce sa nadmerným útlmom centrálneho ner-
vového systému vznikajú pri súčasnom podaní látok zo sku-
piny benzodiazepínov, barbiturátov, antidepresív, sedatívnych 
antihistaminík, antiepileptík, opioidných analgetík a etanolu. 
Vážne následky vo forme intenzívneho krvácania môže maV sú-
časné podanie antiagregačných látok (kyselina acetylsalicylo-
vá, tiklopidín) a antikoagulancií (warfarín). Sumácia účinku sa 
môže využiV aj pozitívne – napríklad pri kombinovanej antihy-
pertenzívnej, analgetickej, cytostatickej alebo antituberkulóznej 
liečbe, výhodná je aj kombinácia inhalačných kortikosteroidov 
a dlhodobo pôsobiacich beta2-agonistov. Typickým príkladom 
pozitívnej potenciácie účinku (1+1=3) je podávanie trimeto-
primu a sulfonamidu (Biseptol) súčasne. Na liečbu mnohých 
intoxikácií sa využíva pozitívna antagonistická interakcia, kedy 
podaný druhý liek pôsobí ako antidótum a vytesní interagu júci 
liek z väzby na receptory, čím sa jeho účinok neutralizuje. Na-
príklad opioidy majú antidótum naloxon, benzodiazepíny flu-
mazenil, warfarín vitamín K a podobne. 

interakcie mechanizmus vzniku

I. farmaceutické vznikajú pred vstupom liečiva do organizmu, alebo v organizme pred absorpciou liečiva

II. farmakodynamické vznikajú vzájomným pôsobením na úrovni receptorov, signálnych sústav, kedy sa mení celkový terapeutický 
efekt

III. farmakokinetické vznikajú na úrovni absorpcie, metabolizmu a eliminácie liečiv, vzájomným pôsobením sa mení koncentrácia 
liečiva v plazme

Tab. č. 3: Liekové interakcie podca mechanizmu vzniku (upravené podca Magulová et al. 2004)

vlastnosti liekov 

alterácia absorpcie – na tejto úrovni často vznikajú aj interakcie liečivo/potrava alebo liečivo/nápoj

významná väzba na bielkoviny krvnej plazmy – 80 % a viac (fenylbutazón, warfarín, tolbutamid, …)

alterácia metabolizmu (enzýmová indukcia alebo inhibícia)

malá terapeutická šírka – malá zmena koncentrácie liečiva sa prejaví stratou účinku alebo zvýšením účinku až nad toxickú hranicu

strmá krivka koncentrácia–odpoveW (dose response) – malá zmena koncentrácie vyvolá výraznú zmenu odpovede

predispozícia zo strany pacienta

Važko chorý pacient

polymorbidný pacient s multimedikamentóznou liečbou

pacient s poškodenou funkciou pečene a obličiek

Tab. č. 4: Vlastnosti liekov a predispozície pacientov ku vzniku klinicky závažných farmakokinetických interakcií
(upravené podca Magulová et al. 2004)
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 III. farmakokinetické interakcie 

Bývajú najčastejšie, Važko sa predpokladajú a majú najzávažnej-
šie dôsledky. Znamenajú stretávanie sa látok kdeko|vek v priebehu 
ich pobytu v organizme. Dôsledkom takýchto interakcií sú zmeny 
v absorpcii, distribúcii, biotransformácii (metabolizme) a exkrécii 
liečiv. Výsledkom tohto typu interakcií je kvantitatívna zmena 
účinku liečiva, čiže zmenená dĺžka trvania a/alebo zmenená (zvý-
šená alebo znížená) koncentrácia vocné látky, liečiva, ktoré je 
k dispozícii v mieste svojho pôsobenia. Túto zmenu množstva lie-
čiva je možné zachytiV prostredníctvom terapeutického monitoro-
vania hladín liečiv (therapeutic drug monitoring = TDM). Klinic-
ky významné interakcie sa dajú očakávaV pri liečivách, ktoré majú 
niektorú z vlastností uvedených v tabu|ke č. 4, alebo od pacientov, 
ktorí majú kritické predispozície ku vzniku takýchto interakcií (Ma-
gulová et al. 2004; Rodriques 2008; van Boxtel et al. 2001).

Najčastejšie a klinicky významnejšie sú interakcie na úrovni 
biotransformácie – metabolizmu liečiva. Viaceré lieky boli deregis-
trované práve pre metabolické interakcie s inými liečivami – napr. 
deregistrácia terfenadínu, astemizolu, mibefradilu, sprafloxacínu, 
grepafloxacínu alebo cisapridu (Hey et al. 1996; Michalets et Wil-
liams 2000; Dresser et al. 2000; Yap et Camm 2003).

Hlavným enzymatickým systémom, ktorý metabolizuje až 
56 % používaných liečiv, je hepatálna mikrozomálna monooxi-
dáza – cytochróm P-450 (CYP450), ktorého izoforma CYP3A4 
reprezentuje až 70 % aktivity všetkých izoenzýmov v pečeni (Ma-
gulová et al. 2004; Tatro 2004; van Boxtel et al. 2001). Indukto-
ry a inhibítory metabolizmu modulujú aktivitu cytochrómu P-
450 a tým ovplyvňujú hladiny iných liečiv, biotransformovaných 
týmto enzýmom.

Inhibítory metabolizmu (liek A) znižujú až blokujú aktivitu 
CYP-450, v dôsledku čoho sa môže zvýšiV alebo predĺžiV účinok 
liečiva (liek B) v dôsledku spomalenia jeho biotransformácie. In-
hibícia je založená na kompetícii, preto sa zmena účinku prejaví 
bezprostredne po podaní liečiva (Rodriques 2008; Pelkonen et 
al. 2008). 

Najčastejšie inhibítory CYP-450 sú:
� antagonisti H2receptorov (cimetidín, ranitidín)
� makrolidy (erytromycín, klaritromycín, …)
� chinolóny (ciprofloxacín, norfloxacín, …)
� chloramfenikol
� metronidazol
� azoly (itrakonazol, ketokonazol, …)
� amiodaron
� sertralín 
� diltiazem, verapamil
� etanol (akútne, excesívne požitie)
� grapefruitová šVava

Induktory metabolizmu pri dlhodobom podávaní (liek A) zvý-
šia množstvo enzýmu syntézou „de novo“, preto sa ich efekt prejaví 
až po nieko|kých dňoch, po nasyntetizovaní daného enzýmu. Induk-
ciou dochádza k urýchlenému metabolizmu, k rýchlemu poklesu 
plazmatických hladín a tým k zníženiu až strate účinku metaboli-
zovaného lieku (liek B).

Najčastejšie induktory CYP-450 sú:
� glukokortikoidy
� karbamazepín

� fenytoín
� troglitazón
� barbituráty
� rifampicín
� |ubovník bodkovaný
� etanol (chronicky)

Záver
BezpečnosV farmakoterapie závisí od rozpoznania rizika liekov 

a rizikových faktorov každého pacienta. Klinické dôsledky nežiadu-
cich liekových interakcií sa prejavujú ako nežiaduce reakcie, alebo 
ako zlyhanie liečby. Pri potrebe kombinovanej terapie je potrebné 
vždy myslieV na možnosV vzniku interakcií a farmakoterapiu vždy 
racionalizovaV – predpisovaV pacientom čo najnižší počet potreb-
ných liekov na čo najkratšiu dobu pri adekvátnom dávkovaní.
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Kapitoly z historie

Max Pettenkofer
(3. 12. 1818 – 9. 2. 1901)

Tento německý lékař bývá nejčastěji označován za zakladate-
le novodobé hygieny. Vyznamenal se nejen na poli medicíny, ale 
rovněž chemie a dalších oborů.

Narodil se v Lichtenheimu u Neuburgu nad Dunajem v Bavor-
sku. Začal studovat filosofii a přírodní vědy, studium však přerušil 
a učil se v Mnichově lékárníkem u svého strýce Franze Xavera 
Pettenkofera, dvorního lékárníka. Když mladý Max jednou po-
pletl složení jakéhosi prášku, dostal od strýce facku a uraženě lé-
kárnu opustil, aby se do ní již nikdy nevrátil. Začal se živit jako 
herec v divadle pod uměleckým jménem Tenkof (prostřední část 
jména Pettenkofer) v Regensburgu a Augsburgu a nevedl si špat-
ně (úspěšně hrál mj. roli Egmonta). Na naléhání své sestřenice 
Heleny, která jeho uměleckou dráhu podrobně sledovala a pečlivě 
si vystřihovala z novin a časopisů vyjádření kritiků, se nakonec 
vrátil k rodině.

Lákalo jej studium chemie, strýc Franz si však přál, aby vystu-
doval lékařství. Náš známý spisovatel Jiří Noha (ve skutečnosti 
uznávaný urolog MUDr. Jiří Švejnoha) ve své populární knize „Lé-
kař léčí, příroda uzdravuje“ uvádí, že strýc tehdy doslova prohlásil: 
„Takový člověk se hodí nanejvýš pro medicínu…“. A tak díky moudré-
mu strýci získalo lékařství velikána.

Skutečností je, že v letech 1841–1843 vystudoval Max Petten-
kofer v Mnichově jak medicínu, tak farmacii, a strýce překvapil 
hned dvěma diplomy (v té době se dalo ještě vystudovat na léka-
ře za dva roky). Ještě během studia se mu podařilo objevit nový 
způsob detekce arzenu, čímž rozhodl jeden tehdejší velký travič-
ský soudní proces. Následně obhájil doktorát na základě výzku-
mu využití drogy vyrobené z listů guajaka, kterou vyzkoušel sám 
na sobě (s uspokojením napsal, že vyvolává bušení srdce, pocení 
a zvracení).

Krátký čas pobýval v Giessenu u slavného německého chemi-
ka a alchymisty Justuse von Liebiga (1803–1873), profesora na 
univerzitách v Giessenu a Mnichově a prezidenta Bavorské akade-
mie věd, jenž bývá považován za zakladatele lékařské chemie. Po-
dařilo se mu zde získat novou kyselinu z moče a navíc bílkovinný 
kreatin, což vzbudilo nadšení u jeho představeného. Pettenkofer 
se však vrátil do Mnichova, kde se již v roce 1846 stal mimořád-
ným členem Bavorské akademie věd a o rok později profesorem 
lékařské chemie na mnichovské univerzitě. Za další dva roky se 

stal členem Bavorského zdravotnického úřadu. To již byl ženatý 
se svou výše zmiňovanou sestřenicí Helenou.

V následujících letech dělil své zájmy mezi zdravotnictví a che-
mii. Jako chemikovi se mu podařilo pro státní bavorskou hlavní 
mincovnu za pomoci síranu sodného získat ze starých stříbrných 
mincí ryzí zlato, z roztaveného křemičitanu mějnatého vyrobil pře-
krásné purpurově červené sklo, přidáním boru ještě navíc s mod-
ravým nádechem (za což dostal medaili a diplom). Dokázal objevit 
i nový způsob výroby cementu (čímž dostal německý cement na 
úroveň tehdy vyhlášeného cementu anglického) a také svítiplynu 
(ten vyráběl spalováním dřeva, které obohatil uhlíkem). I když 
první pokusy s výrobou dřevoplynu ve švýcarské Basileji skonči-
ly ostudou, další v Mnichově při osvětlování zdejšího nádraží již 
byly jeho velkým úspěchem.

Již jako uznávaný vědec byl pozván k bavorskému králi Ludví-
ku I. (1786–1868), který jej pověřil tím, aby zjistil, proč je vzduch 
v královském paláci natolik suchý, že krále neustále škrábe v krku. 

Josef Švejnoha
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V roce 1865 byl jmenován prvním profesorem lékařské hygieny 
v Německu a převzal Katedru hygieny na Univerzitě v Mnicho-
vě. V roce 1879 zde vybudoval moderní Hygienický ústav (první 
svého druhu na světě), jehož se stal ředitelem. Dnes nese tento 
ústav jeho jméno. V letech 1890–1899 zastával funkci prezidenta 
Bavorské akademie věd, v roce 1896 byl poctěn šlechtickým titu-
lem a mohl se podepisovat Max von Pettenkofer.

Ve svém díle obsáhl základní problémy tvořící se vědecké hy-
gieny – hygienu ovzduší, půdy, výživy, bydlení, přičemž uvedl jako 
první do hygieny experimentování. Jednou z jeho prvních prací bylo 
zavedení metod určování množství kysličníku uhličitého v ovzdu-
ší, jehož použil jako indikátoru pro zjišVování čistoty ovzduší. Tyto 
metody pak využil k výzkumu větrání v činžovních domech. To jej 
přivedlo až ke studiu vlivu atmosféry na bydlení a odívání.

Zabýval se rovněž prevencí infekčních chorob, o nichž se do-
mníval, že se rozšiřují půdou a povrchovou vodou. Zavedl zkouš-
ku čistoty a nezávadnosti těchto prostředí. Rozhodujícím fakto-
rem v boji proti šíření nákazy byla podle něho čistá pitná voda, 
ale podle jeho vlastních slov „nikoliv pouze při epidemiích, které jsou 
přechodné a pominou, ale obecně pro všechny časy“. Velkou pozornost 
věnoval výzkumu půdy – svá pozorování uveřejnil v díle „Půda a její 
souvislost se zdravím člověka“ (1882).

V roce 1856 zahájil na mnichovské univerzitě přednášky o fy-
zikálně chemických základech dietetiky. Prohlásil tento obor za 
součást veřejné zdravotní správy. Profesor Ivan Lesný ve své knize 
„Slavní lékaři“ uvádí, že o dva roky později již zde Pettenkofer před-
nášel o „zdravotnické policii“, jíž později přejmenoval na „veřejnou 
zdravotní péči“, což je název, jenž se používá dodnes. Jednu dobu 
také hovořil a přednášel o veřejné zdravotní péči nejen pro lékaře, 
ale i pro architekty a inženýry. Zároveň rozšířil svou činnost na 
komunální, regionální a státní zájmy, zabýval se vodovody, kana-
lizací a návrhy na systém odstraňování odpadků. Zasloužil se tak 
o vznik veřejného zdravotnictví a současně vzbudil zájem i o to, 
čemu se říká sociální politika. Začal se zkoumat vznik nemocí 
a podmínky jejich šíření, vznikal obor lékařů-hygieniků.

V oblasti hygieny výživy a látkové výměny se zabýval meta-
bolismem plynů u lidí a zvířat. K jeho zkoumání sestrojil vlastní 
přístroj, který popsal v práci nazvané „O novém respiračním pří-
stroji“ (1861).

Pettenkofer byl také úspěšným popularizátorem a zasloužil se 
významně o vydání prvního hygienického časopisu jménem „Archiv 
für Hygiene“, který založil v roce 1883. Tvrdil, že „lidé by si měli více 
uvědomovat cenu čisté půdy, čisté vody a zdravého ovzduší“.

Hygienické poznatky o půdě se snažil aplikovat v epidemiolo-
gické oblasti učením o tzv. lokalistickém půdním původu infekč-
ních chorob. Tvrdohlavě podceňoval roli mikrobů v procesu infekce. 
Svou teorii se snažil dokázat v době epidemie cholery v Hamburku 
tím, že v roce 1892 před svědky vypil čistou kulturu bacilů chole-
ry, kterou si nechal poslat od slavného bakteriologa Roberta Ko-
cha (1843–1910), držitele Nobelovy ceny za fyziologii a medicí-
nu za rok 1905, aby tím dokumentoval, že cholera se šíří z půdy. 
Před vypitím sklenky vody s cholerovými bacily k nim ještě přidal 
sodu, aby odolaly jeho žaludečním kyselinám. I když cholera teh-
dy vykazovala téměř padesátiprocentní úmrtnost, Pettenkofer svůj 
riskantní pokus přežil (dostal jen slabý průjem) a získal si obdiv 
svých současníků. (Dokonce jedna z verzí tvrdí, že úsloví: „To je 
ale kofr!“ pochází od tohoto jeho činu). Skutečnost byla ale trochu 
jiná – cholera zanechává imunitu a Pettenkofer ji kdysi prodělal 
a navíc prý dárce kultury, již zmiňovaný Robert Koch, z bezpeč-
nostních důvodů poslal kulturu značně oslabenou.

Problémům cholery se Max Pettenkofer věnoval opakovaně. 
Názory o půdním původu cholery a tyfu uveřejnil ve své práci „Půda 
a spodní voda ve vztahu k choleře a tyfu“ (1869). Již o dva roky dříve 
napsal knihu „O otázce cholery“. Další rozvoj lékařské vědy jeho anti-
mikrobiální teorii odsunul do pozadí, nicméně ve své době vedl 
Max Pettenkofer přímo zuřivé polemiky s Robertem Kochem, ob-
jevitelem bacilu cholery a tuberkulózy, a jeho příznivci.

Ve stáří byl Max Pettenkofer označovaný za samorosta, pali-
čáka a nesmírně temperamentního člověka. Byl sužován choroba-
mi a depresemi, což vedlo až k tomu, že v roce 1901 spáchal v zá-
chvatu senilní demence sebevraždu – střelil se do úst. Do historie 
medicíny se však zapsal nesmazatelným písmem.

Mgr. Josef Švejnoha
U Kombinátu 39
100 00 Praha 10

XVII. kongres České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti

23.–25. 6. 2011, Plzeň

Přihlášky k aktivní účasti jsou již uzavřeny.
Přihlášky k pasivní účasti elektronicky do 20. 5. 2011, poté na místě.

http://www.hillaryconsulting.com/CPFS2011/
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