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16. setkání pneumologů na Štiříně
Zámek Štiřín, 2. června 2011 (13.00–18.00)

Pořadatelé:
Pneumologická klinika 1. LF UK a Fakultní Th omayerova nemocnice s poli-
klinikou, Praha
přednosta: prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.
primář: doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

Česká pneumoft izeologická společnost JEP

Blok I (13.00–15.15)
Infekce v oblasti hrudníku
Předsedající: doc. MUDr. Jiří Beneš, CSc.; prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.; 
doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

1. Pneumonie vyvolané méně obvyklými původci
Jiří Beneš
Klinika infekčních nemocí, 3. LF UK a FN Na Bulovce, Praha

2. Rentgenový obraz pneumonií
Jaroslav Polák, Hana Šrámková
Železniční nemocnice, Praha

3. Hodnocení galaktomananu v séru a bronchoalveolární laváži u neutro-
penických a non-neutropenických pacientů
Jan Haber
I. Interní klinika – klinika hematologie, 1. LF UK a VFN, Praha

4. Akutní hnisavá mediastinitida – diagnostika a léčba
Vladislav Hytych1, Pavel Horažďovský1, Pavla Žáčková2, Zdeněk 
Konopa1, Ivana Hricíková2, Martin Müller3, Antonín Spálený3, Alice 
Tašková1

1Chirurgická klinika, 1. LF UK a FTNsP, Praha 
2Pneumologická klinika, 1. LF UK a FTNsP, Praha
3Anesteziologicko-resuscitační klinika, 1. LF UK a FTNsP, Praha

5. Dlouhodobá hrudní drenáž u nemocných s chronickým hrudním 
empyémem
Pavla Žáčková
Pneumologická klinika 1. LF UK a FTNsP, Praha
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6. Zkušenosti s molekulární detekcí patogenů v diagnostice plicních 
infekcí – průběžné hodnocení
Roman Zazula1, Miroslav Průcha2, Soňa Peková3, Petr Šťastný1, 
Martin Müller1, Tomáš Tyll1, Markyta Bártová4

1Anesteziologicko-resuscitační klinika, 1. LF UK a FTNsP, Praha
2Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie, Nemocnice 
Na Homolce, Praha
3Chambon a. s. – Laboratoř molekulární diagnostiky, Praha
4Oddělení klinické mikrobiologie, FTNsP, Praha

Blok II (15.30–18.00)
Intersticiální plicní procesy a intenzivní péče v pneumologii
Předsedající: doc. MUDr. Roman Zazula, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Homolka, 
DrSc.; doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

7. Plicní hypertenze u plicních nemocí
Hikmet Al-Hiti
Oddělení akutní kardiologie, Klinika kardiologie, IKEM, Praha

8. Idiopatická plicní fi bróza – nový konsensus na obzoru
Martina Vašáková, Martina Šterclová
Pneumologická  klinika 1. LF UK a FTNsP, Praha

9. Exogenní alergická alveolitida – může zabíjet?
Martina Šterclová, Martina Vašáková
Pneumologická klinika 1. LF UK a FTNsP, Praha

10. Léčba pacientů s pneumonií na JIP – naše zkušenosti 
Luděk Stehlík, Jan Chlumský
Pneumologická klinika 1. LF UK a FTNsP, Praha

11. Neinvazivní podpora negativním tlakem – biphasic cuirass 
ventilation
Jan Chlumský, Luděk Stehlík
Jednotka intenzivní péče, Pneumologická klinika 1. LF UK a FTNsP, Praha

12. Helium a heliox
Tomáš Tyll, Roman Zazula, Martin Müller
Anesteziologicko-resuscitační klinika, 1. LF UK a FTNsP, Praha

13. H1N1 pneumonie – rescue postupy
Jan Votava, Tomáš Tyll, Roman Zazula
Anesteziologicko-resuscitační klinika, 1. LF UK a FTNsP, Praha

Abstrakta jsou řazena v časopise dle programu konference.

Fotografi e na obálce:

Portál kostela sv. Anny, Annaberg-Buchholz, Sasko
Saské dvojměstí Annaberg-Buchholz bývalo ve středověku 
a  raném novověku významným centrem těžby stříbra na 
německé straně Krušných hor. Podobně jako v Kutné Hoře, při-
neslo stříbro místnímu kraji rozvoj a prosperitu. 
Kostel Sv. Anny (St.-Annen-Kirche) byl postaven v roce 1499 
v  pozdně gotickém stylu (s prvky nastupující renesance) 
a  reprezentoval mj. význam a bohatství města a jeho obyva-
tel. Původně katolický kostel je od roku 1539 luteránským 
svatostánkem. 

© foto: Mgr. Karel Vízner – GEUM

316. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ NA ŠTIŘÍNĚ, ZÁMEK ŠTIŘÍN, 2. ČERVNA 2011

Program

Obsah čísla:
Abstrakta ......................................... 5–29
Kapitoly z historie ................................ 30
Zpráva z konference PS ČAS ............. 32
Mezinárodní kongres ORL ................ 34



516. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ NA ŠTIŘÍNĚ, ZÁMEK ŠTIŘÍN, 2. ČERVNA 2011

Escherich Th eodor (1857–1911) – rakousko-německý pediatr. 1881 získal doktorát medicíny (studoval v Strassburgu, Kielu, Berlíně, Würzburgu a Mnichově. V roce 1885 objevil 
bakterii Escherichia coli (od roku 1919 nese jeho jméno). Od roku 1890 profesorem pediatrie na univerzitě Karla-Františka ve Štýrském Hradci, od roku 1902 ve Vídni. 

Panton Philip Noel (1877–1950) – britský lékař. Vystudoval medicínu v Cambridgi. Zaměřil se především na patologii a věnoval se přenosu infekcí. Jeho kniha Klinická patologie 
vyšla v několika vydáních. Stal se konzultantem pro patologii na ministerstvu zdravotnictví. Snažil se vybudovat centra pro transfúzi krve po celé Británii. Za zásluhy na poli válečné 
medicíny v době 2. světové války mu byl udělen šlechtický titul. Jeho jménem (Panton-Valentinův leukocyt) pojmenoval Van deVelde v roce 1894 druh bílých krvinek. 

(zdroj informací: archiv redakce)

Pneumonie vyvolané méně obvyklými 
původci
Jiří Beneš
Klinika infekčních nemocí, 3. LF UK a FN Na Bulovce, Praha

Kazuistika 1

Smrtící pneumonie vyvolaná zlatým 
stafylokokem produkujícím Pantonův-
Valentinův leukocidin

28letý muž, nitrožilní narkoman, si začal stěžovat na 
bolesti zad, kyčlí a celého těla a na progredující celkovou sla-
bost. Byl vyšetřen v neurologické ambulanci, příčina obtíží 
nezjištěna. Po týdnu se celkový stav začal rychle zhoršovat, 
dominovala horečka, slabost a námahová dušnost. Muž ještě 
sám došel do ambulance interního oddělení a zde zkolabo-
val. Měl neměřitelný krevní tlak a cyanózu končetin i obličeje, 
proto byl okamžitě převezen na JIP, kde byla zahájena resusci-
tace oběhu. Na RTG snímku plic byl popsán nevelký infi ltrát 
parakardiálně vlevo a zmnožená plicní kresba v pravém hor-
ním plicním laloku, srdce nezvětšeno.

Stav pacienta byl hodnocen jako septický šok nejasné 
etiologie. Jako nejpravděpodobnější příčina se vzhledem 
k údaji o aktivní toxikomanii jevila infekční endokarditida tri-
kuspidální chlopně s embolizacemi do plic.

Pacient dostal ihned po příjmu infuze krystaloidů 
i koloidů, noradrenalin, hydrokortizon, omeprazol. Po odběru 
dvou hemokultur byla zahájena léčba cefotaximem a vankomy-
cinem. Přes veškerou léčbu však trvala těžká hypotenze a cya-
nóza, pacient zůstával anurický. Osm hodin po příjmu se obje-
vila bradykardie s následným rychlým přechodem do asystolie. 
Kardiopulmonální resuscitace byla neúspěšná a pacient zemřel.

Z  odebraných hemokultur byl izolován Staphylococcus 
aureus, rezistentní k beta-laktamovým antibiotikům (čili 
MRSA) a dále k makrolidům, linkosamidům a fl uorochino-
lonům. Pitva však podezření na endokarditidu nepotvrdila. 
Příčinou smrti byla oboustranná pneumonie, s hnisavou pleu-
ritidou vlevo. Nebylo zjištěno žádné další ložisko infekce.

Histologický nález na plicích byl popsán následovně: 
pleura levé plíce je výrazně prokrvená, na povrchu s masivní 
infi ltrací polymorfonukleárů. Většina polymorfonukleárů 
jeví známky rozpadu, v jejich místě jsou patrné shluky bazo-
fi lní drtě. V  parenchymu levé i pravé plíce je difuzní řídký 

eozinofi lní exsudát, s  přítomností alveolárních makrofágů. 
Množství polymorfonukleárů je minimální, místy tyto buňky 
zcela chybějí. Intersticium je výrazně prokrvené, ložiskově má 
charakter hemoragicko-nekrotické pneumonie.

Kmen byl zaslán do Národní referenční laboratoře 
pro stafylokoky v  SZÚ Praha, kde byla potvrzena tvorba 
Pantonova-Valentinova leukocidinu (PVL).

Komentář
PVL je vysoce účinný toxin, který tvoří asi 2 % kmenů 

S.  aureus. Tento toxin vytváří otvory v buněčné membráně 
polymorfonukleárů a makrofágů. Bakterie pomocí tohoto 
toxinu dokáží zabíjet leukocyty ještě dříve, než se k  nim 
mohou přiblížit. Obranyschopnost organismu vůči takto 
vyzbrojeným patogenům je minimální.

Za poslední 4 roky bylo v ČR zjištěno 9 případů pneumo-
nie vyvolaných tímto mikrobem; šest z postižených pacientů 
zemřelo (tab. č. 1). Typický je velmi rychlý průběh nemoci, 
obvykle u osob bez předem známého imunodefi citu. Nemoc 
se nejčastěji vyskytuje v zimních měsících. Antibiotikem volby 
je linezolid.

Kazuistika 2

Primární varicelová pneumonie 
35letá žena, dosud zdravá, která v  dětství neprodě-

lala plané neštovice, se nakazila varicelou od svého dítěte. 
Onemocnění matky začalo 14 dní po onemocnění dítěte.

15. 12. se objevil výsev varicelového exantému, horečka 
38,5 °C a suchý dráždivý kašel. Další den navečer začala žena 
pociťovat progredující dušnost. 17. 12. v  ranních hodinách 
byla přijata na infekční oddělení krajské nemocnice. 

Při přijetí byla pacientka schvácená, dýchání s chrůpky 
bilaterálně, na RTG plic oboustranná intersticiální pneu-
monie. Z  laboratorních údajů byla patologická jen hodnota 
trombocytů (87 000/μl) a aminotransferáz (ALT 1,23 μkat/l, 
AST 1,49 μkat/l). Ihned byla zahájena léčba i. v. aciklovirem 
(Herpesin) a potencovaným aminopenicilinem (Augmentin).

Abstrakta
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Tab. č. 1: Případy těžké pneumonie vyvolané S. aureus tvořícím Pantonův-Valentinův leukocidin

č. sex věk bydliště 
pacienta

vznik 
nemoci

první projevy nemoci                  
(před hospitalizací)

doba od 
přijetí 
do UPV

materiál výsledek 
hospitalizace komplikace

1 F 41 let Cheb XII. 07

rychle progredující bolesti v 
bederní oblasti, bez teplot a 
kašle, zato vysoké zánětlivé 
markery 

3 dny

hemokultura, 
sputum, moč, 
pleurální 
punktát

přežití

akutní respirační 
selhání, septický šok, 
MODS, kandidóza jícnu, 
polymuskuloneuropatie

2 M 22 let Kladno XII. 07
několik dní bolesti břicha, 
bolesti na hrudi, kašel, zimnice, 
třesavka, horečky, zvracení

1 den hemokultura        úmrtí akutní respirační selhání, 
septický šok, MODS

3 F 64 let Plzeň XII. 07

nelze určit vzhledem k základní 
diagnóze: kolorektální karcinom 
metastazující do plic, st. po 
resekci rektosigmatu a dvou 
plicních laloků, st.po chemo- a 
radioterapii

není 
rele-
vantní

hemokultura úmrtí
respirační selhání, celkové 
vyčerpání, aspergilová 
infekce

4 M 10 
měsíců Praha XII. 08 3 dny horečka, několikrát 

zvracel, řidší stolice, nekašlal 4 dny

hemokultura, 
hrudní 
punktát, 
tracheální 
aspirát

úmrtí selhání oběhu, 
mediastinitida

5 F 21 let Příbram I.  09
4 dny před přijetím do nemocnice 
výsev zosteru, den před přijetím 
horečky, dušnost, bolesti hlavy

1 den
hemokultura, 
tracheální 
aspirát

úmrtí akutní respirační selhání, 
septický šok, MODS

6 M 28 let Praha I. 09 10 dní bolesti zad, slabost,            
poslední 2 dny horečka 1 hodina hemokultura úmrtí nezvládnutelný septický 

šok

7 M 32 let Čimelice II. 09
4 dny rychle progredující bolesti 
šíje; předtím ho někdo kopl do 
hlavy

5 dní
hemokultura, 
absces šíje, 
sputum 

přežití

septický šok, MODS, 
polyneuropatie, 
aneurysma na a. 
vertebralis sin., hyacusis 
bilat. - kochleární defi cit

8 F 18 let Hradec 
Králové III. 09 5 dní bolesti hlavy a břicha, 

nauzea, poslední 2 dny horečka
neventi-
lována

hemokultura, 
likvor přežití epiduritida

9 F 43 let Krnov I. 11 4 dny horečky, třesavka, 
stupňující se bolesti levé hýždě 2 dny

hemokultura, 
BAL, tekutina 
z abscesu 
hýždě, plicní 
tkáň odebraná 
při pitvě

úmrtí sepse, MODS

Během dne u pacientky narůstala dušnost, saturace krve 
kyslíkem podle pulzní oxymetrie klesla pod 90 %. Místní 
oddělení ARO pacientku odmítlo vzhledem k nemožnosti izo-
lačního režimu, proto byl domluven překlad na JIP Infekční 
kliniky FN Na Bulovce. 

Po převozu vozem RLP byla pacientka na Infekční kli-
nice přijata 17. 12. ve 21 hodin. Při převozu pacientka dostá-
vala kyslík maskou, přesto při převzetí činila saturace 60 % 
a dechová frekvence byla 40–50/min.

Pacientka byla ihned intubována, kromě oxygenoterapie 
dostala noradrenalin, bylo pokračováno v  léčbě aciklovirem 
a  ko-amoxicilinem, navíc podány kortikosteroidy. Následně 
po celé 4 dny navzdory umělé plicní ventilaci trvala saturace 
O2 ≤90 %, poté postupně docházelo ke zlepšování ventilačních 
funkcí.

24. 12. aciklovir vysazen (exantém již zaschlý), stav se 
však ještě komplikoval rozvojem sekundární bakteriální 
bronchopneumonie vyvolanou Enterobacter cloacae a infekcí 

močových cest způsobenou Escherichia coli. Obě tyto infekce 
byly zvládnuty ciprofl oxacinem.

28. 12. byla pacientka extubována, o týden později přelo-
žena na standardní oddělení.

8. 1. byla propuštěna domů v  dobrém stavu, již bez 
potřeby medikamentózní terapie.

Komentář
Primární (virová) pneumonie je obávanou komplikací 

varicely. Vyskytuje se především u dospělých osob, s  frek-
vencí 1/400 infi kovaných. Největší riziko těžkého průběhu 
je u kuřáků, imunosuprimovaných jedinců a těhotných žen. 
Pacienty ohrožuje jednak samotná intersticiální pneumonie 
a porucha výměny plynů, ale také následná fi bróza.

Léčba varicelózní pneumonie spočívá v  podání aciklo-
viru (10 mg/kg po 8 hod i. v.), v těžších případech, zejména 
při řízené ventilaci, je vhodné přidání kortikosteroidů. 
Ambulance interních, pneumologických a infektologických 

Abstrakta
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oddělení by měly být vybaveny pulzními oxymetry, u každé 
pneumonie (včetně ambulantně léčených) by měla být vyšet-
řena saturace periferní krve kyslíkem. Zejména to platí pro 
virové pneumonie (včetně chřipkové pneumonie), kde aktu-
ální saturace krve kyslíkem nejlépe ukáže závažnost nemoci. 
Podcenění této diagnostické metody může vést k hypoxic-
kému poškození mozku i dalších orgánů.

Literatura
Adhami, N., Arabi, Y., Raees, A. Eff ect of corticosteroids on adult varicella pneumonia: 
cohort study and literature review. Respirology 11, 4: 437–441, 2006.
Beneš, J., Myslivec, O., Laštíková, J. et al. Septický šok při fatálně probíhající stafylo-
kokové pneumonii: Význam Pantonova-Valentinova leukocidinu – kazuistika. Anest 
Intenziv Med 21, 6: 337–341, 2010.
Kolek, V., Kolář, M., Kašák, V. et al. Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospě-
lých. Doporučený postup České pneumologické a ft izeologické společnosti ČLS JEP 
a Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP, 2011.
Petráš, P., Rumlerová, M., Machová, I. et al. Letální abscedující pneumonie vyvo-
laná kmenem Staphylococcus aureus oxacilin rezistentním s  produkcí Pantonova-
Valentinova leukocidinu. Prakt Lék 88, 4: 236–239, 2008.

Rentgenový obraz pneumonií
Jaroslav Polák, Hana Šrámková
Železniční nemocnice, Praha

Skiagram hrudníku
Základním vyšetřením u nemocných pneumoniemi je 

skiagram hrudníku. Skiagram hrudníku má jedinečnou úlohu 
při potvrzení nebo vyloučení pneumonie. Dovoluje přispět 
k  diferenciální diagnóze, k návrhu dalších diagnostických 
metod a monitorování léčby. 

Kvalitní skiagram vyžaduje použití tvrdé techniky 
(120 kV) s krátkým časem expozice, Bucky clonu, vyšetření 
v plné inspiraci a správnou centraci. Vyšší kvalitu obrazu při-
nášejí digitální skeny. Mezi výhody skiagramu patří nízká 
dávka záření, jedná se o levné a běžně dostupné vyšetření.

U pneumonií se doporučuje vyšetření v  zadopřední 
i bočné projekci. U většiny komunitních pneumonií je skia-
grafi e obvykle dostačující. Opacity na skiagramu se objevují 
obvykle během 12 hodin, kdy jsou již změny dobře viditelné 
a skiagram potvrdí nebo vyloučí pneumonii. U nozokomi-
álních pneumonií je skiagram hrudníku zhotoven často již 
za několik hodin po vzniku klinických symptomů, kdy nedo-
šlo dosud k  rozvoji změn viditelných na snímku a může se 
tak propást včasná diagnóza. U imunokompromitovaných 
nemocných mohou vznikat rentgenové změny na snímku 
opožděně, zvláště u osob s neutropenií.

Většina pneumonií se resorbuje během 2 až 4 týdnů. 
V  některých případech dochází ke kompletnímu vymi-
zení změn až za 8 až 12 týdnů, zvláště u některých původců 
(Chlamydia), u imunokompromitovaných a starších osob. 
Kontrolní vyšetření při normálním ústupu klinických pří-
znaků je vhodné provést za 3 až 4 týdny. Při těžkém průběhu 
pneumonie se doporučuje vyšetření podle potřeby, rentge-
nový obraz se může měnit i během několika hodin nebo dní. 
Při trvání rentgenového nálezu déle než 3 měsíce se jedná 
o chronickou pneumonii. Zde je třeba odlišit jiné příčiny infi l-
trátu, jako jsou tuberkulóza, aktinomykóza, nokardióza, sar-
koidóza a nádorová onemocnění.

Technika CT a HRCT vyšetření
U běžně používaných multidetektorových počítačových 

tomografů (CT) postupujeme podle následujícího schématu. 
Základním vyšetřením je spirální (helikální) zobrazení plic 
(na našem přístroji zobrazíme tzv. row data 16 vrstvami po 
0,6 mm). Z těchto dat provádíme u všech nemocných s plicním 
onemocněním rekonstrukci počítačové tomografi e s vysokým 
rozlišením (HRCT) i CT. Při HRCT rekonstrukci zhotovíme 
vrstvy po 1 mm s vysoce rozlišujícím algoritmem v  axiální, 
popřípadě i ve frontální a sagitální projekci. CT rekonstrukce 
je provedena pětimilimetrovými vrstvami se středním stup-
něm rozlišení. Kontrastní látku intravenózně podáváme jen 
v  indikovaných případech po vyhodnocení nativního vyšet-
ření. U difúzních plicních nemocí doplňujeme HRCT i sek-
venční technikou v plné exspiraci a v pronaci. Závěrem vyšet-
ření je konfrontace kombinovaného HRCT a CT nálezu 
s anamnézou a klinickým obrazem.

Indikace CT a HRCT hrudníku
CT není obvykle běžným vyšetřením u pneumonií. 

Používá se v některých zvláštních situacích.
1. K časné detekci pneumonie při odpovídajícím klinic-

kém nálezu a negativním nebo neurčitém skiagramu 
hrudníku. Význam má zvláště u nozokomiálních pneu-
monií, u nichž se počáteční rentgenové projevy pneu-
monie zjistí na CT již během několika hodin v době, 
kdy je skiagram hrudníku hodnocen jako normální. 
U imunokompromitovaných osob a pacientů s viro-
vými pneumoniemi bývá rozvoj opacit protrahovaný 
a počáteční změny nemusí být na skiagramu viditelné.

2. Vyhodnocení neurčitých abnormálních opacit na 
skiagramu.

3. Vyhodnocení ložiskových opacit mléčného skla 
a retikulonodulace.
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4. Při pomalé regresi klinického obrazu nebo změn na 
skiagramu hrudníku.

5. Při podezření na komplikace‚ absces, fl uidotorax, 
empyém.

6. Diferenciální diagnóza – eozinofi lní pneumonie, radi-
ační pneumonie, pneumonie vyvolaná fyzikálními 
nebo chemickými vlivy, tuberkulóza, nádor, plicní 
infarkt.

Výhody CT a HRCT proti skiagramu hrudníku: prů-
kaz opacit nezobrazených na skiagramu, lepší kontrast změn, 
analýza centrální obstrukce, charakter změn dýchacích cest, 
kavitace, lymfadenopatie, fl uidotorax, empyém, diferenciální 
diagnostika.

Rentgenový obraz infekčních pneumonií
• Alveolární pneumonie (typická bakteriální pneumonie);
• Nesegmentální (lobární pneumonie) – Streptococcus 

pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Legionella 
pneumophila;

• Segmentální (bronchopneumonie) – Staphylococcus 
aureus, Haemophilus infl uenzae, Chlamydia pneumo-
niae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa;

• Intersticiální pneumonie (atypická pneumonie) – 
Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, 
Legionella species, viry.

Rentgenový ani CT obraz pneumonie neumožňuje dia-
gnostikovat s určitostí jejího původce, dovoluje ale rozlišit 
určité rentgenové typy pneumonie, které mají svůj význam 
v klinickém a prognostickém rozboru nemoci. 

Alveolární pneumonie nesegmentální 
U nesegmentální distribuce vzniká zánět subpleu-

rálně, alveoly se vyplňují zánětlivým exsudátem, který se šíří 
Kohnovými stomaty a Lambertovými kanály přes hranici seg-
mentu, dochází ke kondenzaci, která může zasáhnout i celý 

lalok. Kondenzace obklopuje vzduchem vyplněné pravidelné 
nedeformované bronchy – air bronchogram. Plíce nemění 
objem. Může být přítomen výpotek. Klebsielová pneumonie 
má na rozdíl od pneumokokové predilekci v horních lalocích, 
má tendenci ke zvětšení postiženého laloku, k  tvorbě abs-
cesů, výpotku a empyému. Může přejít v  chronickou formu 
pneumonie, kterou je třeba odlišit především od tuberkulózy. 
Pneumonie vyvolaná Legionella pneumoniae se projevuje nej-
prve změnami intersticia s retikulonodulací, které přecházejí 
v typickou homogenní kondenzaci laloku, změny jsou nejčas-
těji v dolních lalocích, častý je menší pleurální výpotek.

Alveolární pneumonie segmentální 
U segmentální distribuce je primární endobronchiální 

obstrukční léze, dochází k segmentální atelektáze s obstrukční 
pneumonitidou a vzniklá kondenzace zachovává segmentální 
distribuci, nebývá obvykle zobrazen air bronchogram. Změny 
mohou být multilokulární. Objem nemocné plíce může být 
uzávěrem bronchů a bronchiolů zmenšen. Vlivem trombózy 
přívodné tepny dochází k nekróze a častému vzniku abscesu. 
Změny mohou být vícečetné i oboustranné. Parapneumonický 
výpotek a empyém jsou časté.

Obr. č. 1: Pneumonie Streptococcus pneumoniae – infi ltrát 
v S2 pravého horního laloku je uložen v periférii laloku, 
odtud se šíří centrálně, má neostré kontury, přechází i do S3, 
bronchy mají hladké kontury – typický air bronchogram.

Löffl  er Wilhelm (1887–1972) – švýcarský lékař. Studoval v Ženevě, Basileji, Vídni 
a Štrasburku. Byl velice pokrokový: jako první používal ve Švýcarsku rentgenové 
paprsky a byl mezi prvními lékaři, kteří využívali inzulín. Jako první popsal difuzní 
nástěnnou endokarditidu (Löffl  erova endokarditida). Jeho jméno nese též Löffl  erův 
syndrom. V roce 1955 diagnostikoval u Th omase Manna trombofl ebitidu. 

Röntgen Wilhelm Conrad (1845–1923) – německý fyzik. Na Vysoké škole tech-
nické v Curychu získal titul strojního inženýra a doktorát fi lozofi e. Působil na uni-
verzitách ve Štrasburku, Hehenheimu, Giessenu, Würzburgu a v Mnichově. Ve své 
vědecké kariéře se věnoval experimentální fyzice. Objevil paprsky, zprvu označeny 
symbolem X později nazvané rentgenovými, které se začaly využívat v medicíně a 
také v defektoskopii. V roce 1901 za tento objev obdržel Nobelovu cenu za fyziku.

Kohn Hans (1866–1935) – německý patolog. Narodil se jako syn obchodníka a po 
úspěšném absolvování gymnázia pokračoval ve studiu na univerzitách v Erlagenu, 
Kielu a Mnichově. Po obhajobě své dizertační práce v roce 1890 působil jako asistent 
v Erlagenu, Hamburku a Berlíně. V roce 1913 se stal profesorem. Publikoval sérii 
patologicko-anatomických článků týkajících se plicních onemocnění. Dále se věno-
val angině pectoris. Jeho jméno nesou Kohnova stomata.

(zdroj informací: archiv redakce)

Obr. č. 2: Pneumonie Staphylococcus aureus s abscesem 
a výpotkem v pleurální dutině – tlustostěnná dutina je 
uložena v S10 pravého dolního laloku, vyznačeny jsou 
významné deformace bronchů, které potvrzují přechod 
zánětu z bronchů na plicní parenchym.
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Intersticiální pneumonie 
Jsou označovány též jako atypické pneumonie. Dochází 

k zánětlivé exsudaci do peribronchiální tkáně, do stěn bron-
chiolů a interlobulárních sept. Současně je částečně vytlačen 
i vzduch u alveolů, v pokročilejších stadiích je zánětlivý exsu-
dát i v  alveolech. Bronchiolitida vede i k  částečné obstrukci 
dýchacích cest a ložiskové hyperinfl aci. V rentgenovém obrazu 
se v počátečních stadiích zjišťují jemné později hrubé retiku-
lonodulární stíny s  neostrým ohraničením uzlů, které mají 
sklon ke splývání, mohou vznikat lobární nebo segmentální 
kolapsy s  kondenzací a hilová lymfadenopatie. U virových 
pneumonií, u toxoplazmózy a mononukleózy jsou časté hilové 
lymfadenopatie. Rychle progredující pneumonie mohou být 
u starších a imunokompromitovaných osob.

Okrouhlá pneumonie 
Okrouhlá pneumonie je u dospělých poměrně vzácná, 

častěji se objevuje u dětí. Předpokládá se, že je podmíněna 
chyběním kolaterálních cest vzduchu, Kohnovými stomaty 
a Lambertovými kanály, které brání šíření infekce. Nejčastější 
příčinou je pneumokoková pneumonie. Na skiagramu se 
zobrazuje okrouhlá plicní opacita s  poměrně jasnými kon-
turami. Nejčastěji se zjišťuje v horních segmentech dolních 
laloků. U dospělých může být nesnadné odlišit ji od nádoru. 
Doporučuje se o ní uvažovat zvláště u osob s malým rizikem 
ke vzniku bronchogenního karcinomu.

Rentgenový obraz neinfekčních pneumonií

Aspirační pneumonie 
Aspirační pneumonie jsou akutní nebo chronické. 

Zobrazují se splývajícími, skvrnitými stíny s postupným pře-
chodem v kondenzaci, změny bývají oboustranné, vícečetné, 
uložené především v  dolních polích a v dorzálních částech 
plic. Chronická forma aspirační pneumonie vzniká u nemocí 
jícnu, zobrazují se segmentální kondenzace v dorzálních par-
tiích plic a přecházejí v atelektázu a fi brózu.

Aspirace žaludečního obsahu vzniká u achalazie kardie, 
striktury jícnu, u gastroezofageálního refl uxu (Mendelsonův 
syndrom). Aspirace žaludečního obsahu se objevuje přede-
vším u malých dětí, starých osob, alkoholiků a při celkové 
narkóze.

Může vznikat i aspirací cizího tělesa, tukových látek, 
benzinu nebo naft y a objevuje se u polykačů ohně.

Eozinofi lní pneumonie
Rentgenový obraz eozinofi lní pneumonie (Löffl  erův 

syndrom) tvoří bilaterální neostře ohraničené kondenzace 
nesegmentálního charakteru. Označení „prchavé eozinofi lní 
infi ltráty“ svědčí o proměnlivém obrazu rentgenových změn 
s ústupem na jednom a vznikem na jiném místě. Má tendenci 
k recidivám a může přecházet v závažnější chronické stadium.

Radiační pneumonie
Radiační pneumonie se objevuje obvykle za 7 až 10 týdnů 

po ukončení radioterapie v oblasti hrudníku. Tvoří nesegmen-
tální kondenzaci v  místě vstupu záření, nezachovává anato-
mické hranice, bývá přítomen air bronchogram s  deforma-
cemi bronchů. Postupně přechází v postradiační fi brózu.

Pneumonie podmíněná fyzikálními nebo 
chemickými vlivy

Je podmíněna vdechováním horkého kouře nebo che-
mických látek. Objevuje se difúzní nebo skvrnitá opacita 
mléčného skla charakteru plicního edému, může přecházet až 
v ložiska kondenzace.

Literatura
Fraser, R. S., Müller, N. L., Colman, N., Paré, P. D. Fraser and Paré’s Diagnosis of 
Diaseases of the Chest. Philadelpiha: W. B. Saunders Company, 1999.
Kolek, V., Kašák, V. Pneumologie: vybrané kapitoly pro praxi. Praha: Maxdorf, 2010.
Polák, J. Radiodiagnostika nemocí dýchacího ústrojí. Praha: Avicenum, 1989.

Obr. č. 3: Mykoplazmová pneumonie – v obou středních 
a dolních plicních polích je drobná retikulonodulace, vlevo 
se splýváním v opacitu mléčného skla. Oboustranná hilová 
lymfadenopatie.

Mendelson Curtis Lester (1913) – americký porodník a kardiolog. V roce 1938 získal titul na Cornellově univerzitě v Ithace. Později se stal profesorem v New York Hospital. Popsal 
tzv. Mendelsonův syndrom, kdy dojde k vdechnutí obsahu žaludku, což vede k akutní pneumonii. Ve svých 46 letech se vzdal profesury, koupil letadlo a usadil se se ženou na ostrově 
poblíž indického pobřeží, kde zastával pozici jediného lékaře jak pro lidi, tak pro zvířata. V roce 1990 se přestěhoval zpět do Spojených států a nyní žije na Floridě. 

(zdroj informací: archiv redakce)
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Hodnocení galaktomananu v séru a 
bronchoalveolární laváži u neutropenických a 
non-neutropenických pacientů
Jan Haber
I. Interní klinika – klinika hematologie, 1. LF UK a VFN, Praha

Úvod
Detekce aspergilového antigenu – galaktomananu (GM) 

v  séru je dnes rutinním postupem využívaným v časné dia-
gnostice invazivní aspergilózy (IA). Galaktomanan je termo-
stabilní polysacharid rozpustný ve vodě, proto jej lze deteko-
vat také v jiných vzorcích, zejména v tekutině z bronchoalveo-
lární laváže (BAL), ve výpotcích, v  likvoru, v tkáni a event. 
v moči. Ukazuje se, že vyšetření GM v BAL má v mnoha pří-
padech vyšší význam pro stanovení časné diagnózy IA než 
vyšetření séra, nebo klasické diagnostické metody (mikrosko-
pie, kultivace). Detekční limit současných komerčních setů 
využívajících enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) 
metody (Platelia Aspergillus) je 0,5–1 μg/ml. Výsledek vyšet-
ření se vyjadřuje pomocí indexu pozitivity (IP), což je poměr 
mezi optickou denzitou vzorku a denzitou kontrolního séra. 
Dnes se za pozitivní výsledek v  séru považuje hodnota (cut 
off  ) IP>0,5 ve dvou následných odběrech (Maertens et al. 
2002; Maertens et al. 2007a). Komerční set není doposud pro 
stanovení GM v tekutině z BAL validován, aktuálně probíhá 
hodnocení studií a diskuse s  cílem stanovit optimální hra-
nici pozitivity. Podle konference odborníků ECIL (European 
Conference on Infections in Leukemia) je pro stanovení GM 
v BAL doporučená hodnota IP=1,0 (Verveij et al. 2009).

Z dosavadních zkušeností využití GM je zřejmé, že nej-
vyšší význam má stanovení GM v séru i BAL pro časnou dia-
gnostiku IA u nemocných s  hematologickými malignitami 
s granulocytopenií jako hlavním rizikovým faktorem (Pfeiff er 
et al. 2006).Vyšetření GM má vysokou senzitivitu i specifi citu, 
hladina GM velmi dobře koreluje s masivností infekce a lze 
jej využít také k monitorování léčby (Petraitiene et al. 2001; 
Boutboul et al. 2002; Salonen et al. 2000; Woods et al. 2007; 
Miceli et al. 2008). U non-neutropenických nemocných je 
hodnocení GM obtížnější, v séru jsou hladiny často negativní 
nebo nastupují pozdě (Maertens et al. 2007b), navíc s nízkou 
senzitivitou kolem 50 % (Guinea et al. 2008). Proto se zdá, že 
v tomto případě bude dominantním přínosem stanovení GM 
v BAL.

Kinetika tvorby a uvolňování galaktomananu 
během aspergilové infekce

Ke správnému klinickému hodnocení vyšetření GM při-
spívá porozumění charakteru imunoalterace, při které mohlo 
dojít k  rozvoji oportunní infekce a znalost kinetiky tvorby 

a uvolňování galaktomananu během aspergilové infekce 
(Maertens et al. 2007b; Maertens et al. 2006; Mennink-Kersten 
et al. 2004; Hope et al. 2009; Hope et al. 2010; Hope et al. 2005; 
Balloy et al. 2005; Stephens-Romero et al. 2005).

Invazivní plicní aspergilóza (IPA) je exogenní infekce, 
vstupní cestou jsou plíce. Spóry aspergilů velikosti 3–5 μm 
snadno dosahují dolních dýchacích cest, postiženy však 
mohou být i horní dýchací cesty, paranazální dutiny a cent-
rální nervová soustava (CNS). Aspergilóza plic není jedna 
choroba, ale široké spektrum projevů s rozdílným histologic-
kým, radiologickým a klinickým obrazem, který je primárně 
ovlivněn charakterem imunoalterace (Maertens et al. 2007b). 
Charakter imunoalterace určuje, zda se houba zmnoží pouze 
lokálně v dýchacích cestách, nebo pronikne slizniční bazální 
membránou do tkáně a následně dojde k invazi do cév s pro-
jevy hemoragického infarktu s následnou hematogenní gene-
ralizací infekce. Určuje tak, zda dojde na jedné straně k inva-
zivnímu mykotickému onemocnění (např. angioinvazivní 
plicní aspergilóza), nebo na druhé straně „pouze“ k neinva-
zivní infekci omezené na dýchacích cesty (tracheobronchitida, 
bronchiolitida, pneumonie) event. k hypersenzitivní reakci 
(viz obr. č. 1).

Obrázek č. 2 a tabulka č. 1 znázorňují dva základní 
typy imunoalterace, při kterých dochází k  rozdílným for-
mám poškození plic při aspergilové infekci. Tyto nálezy byly 
potvrzeny jak experimentálně na zvířeti (Balloy et al. 2005; 

Obr. č. 1: Spektrum postižení plic aspergily – ovlivněné 
základním onemocněním a imunitním stavem hostitele 
(upraveno dle Hope et al. 2005)
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Stephens-Romero et al. 2005), tak i v  sekčních nálezech 
(Chamilos et al. 2006). Při steroidy navozené imunosupresi 
umožní rozvoj infekce paralyzovaná obranná (fagocytární) 
činnost plicních alveolárních makrofágů (PAM) a při dosta-
tečném počtu funkčních granulocytů je infekce lokalizovaná 
a poškození plicní tkáně je způsobeno právě činností granu-
locytů a nikoli invazí aspergilů či masivností infekce. Tomu 
odpovídá i histologický nález. V klinické praxi jde nejčastěji 
o nemocné léčené kortikosteroidy pro autoimunitní one-
mocnění, nemocní s  CHOPN (Bulpa et al. 2007; Ader et 
al. 2010; Ader et al. 2005), po orgánových transplantacích 
atd. A  naopak, při těžké granulocytopenii chybí fagocytární 
obrana, a tak masivní zmnožení aspergilů a tkáňová invaze hyf 
jsou hlavní příčinou tkáňového poškození a infekce snadno 
generalizuje. Této situaci nejčastěji odpovídá stav pacientů 
s  akutní leukemií léčených protinádorovou chemoterapií 
s následnou dlouhodobou granulocytopenií a nemocných po 
alogenní transplantaci krvetvorné tkáně.

Uvedené faktory určují také stupeň (kvantitu) uvolňování 
GM do cirkulace. Angioinvazivní forma IPA, která je typickým 
projevem u nemocného s granulocytopenií po protinádorové 

chemoterapii, s masivní infekční náloží a intenzivním růstem 
hyf, s hemoragickým infarktem infi kované tkáně, je provázena 
vysokou hodnotou GM v séru i v bronchiální laváži (Maertens 
et al. 2007b). Vysoký IP GM je jednak odrazem masivnosti 
infekce (GM se uvolňuje při růstu hyf) a jednak snadnějšího 
uvolnění GM do cirkulace při destrukci tkáně. Vzhledem 
k aspirační formě aspergilové infekce jsou hladiny GM dříve 
detekovatelné v bronchiální laváži než v séru. Pozdější poziti-
vita v séru odráží čas nutný ke germinaci konidií a následné 
invazi přes alveolokapilární bariéru (Hope et al. 2009; Hope 
et al. 2007). Při lokálně invazivních a neinvazivních formách 
plicní aspergilózy (tracheobronchitida, pneumonie, asper-
gilóm), které provázejí nemocné bez neutropenie (v  experi-
mentu na zvířeti imunoalterace navozena kortikoidy), je hla-
dina GM v séru významně nižší (či negativní) a pozdější než 
v tekutině z BAL, a to jednak z důvodu menší infekční nálože 
a jednak z obtížnějšího dosažení cirkulace GM při neporuše-
ných mechanických barierách. Falešně negativně může ovliv-
nit výsledek vyšetření GM profylaktické či empirické podání 
antimykotika se spektrem proti vláknitým houbám (Marr et 
al. 2005). Význam vylučování GM močí se zdá u člověka okra-
jový, v experimentu na králících byl během infekce detekova-
telný v moči všech zvířat ve vysokých koncentracích během 
celé infekce (Dupont et al. 1987), avšak u člověka s potvrzenou 
diagnózou IA byl v moči pozitivní jen u jedné třetiny nemoc-
ných (Salonen et al. 2000). Při renální insufi cienci však může 
být falešně zvýšená hladina GM v séru, i když ostatní známky 
svědčí pro ustupující infekci (El Saleeby et al. 2005).

Stanovení GM v séru a v BAL, hranice 
pozitivity (cut off ) v BAL

Vyšetření GM má nejvyšší přínos v  časné diagnostice 
IA u nemocných s nejvyšším rizikem výskytu IA (akutní leu-
kemie s dlouhodobou granulocytopenií po chemoterapii, 
alogenní transplantace krvetvorné tkáně s reakcí štěpu proti 
hostiteli, dlouhodobou léčbou kortikosteroidy). Pozitivita 
GM v séru ve více než polovině případů předchází (medián 
5–8 dní) (Maertens et al. 2002; Maertens et al. 2007b; Klont et 
al. 2004) klinické příznaky, které mohou vyvolat podezření na 
IA a diagnóza IA je tak získána v průměru o 8 dní dříve, než 

Obr. č. 2: Mechanismus vzniku plicní aspergilózy a 
poškození plicního parenchymu při různém charakteru 
imunoalterace (dle Dagenais et al. 2009)

Tab. č. 1: Srovnání odpovědi hostitele na infekci aspergily při rozdílném charakteru imunosuprese. Blíže viz text. 
Forma imunoalterace Steroidy, CyA = imunosuprese bez neutropenie Protinádorová chemoterapie = neutropenie

nález v BAL velké množství granulocytů žádné granulocyty

masivnost
infekce malé množství aspergilů ve formě konidií masivní invaze hyf v alveolech a v parenchymu

histologický nález

ohraničená ložiska pneumonie difuzní pneumonie

zánětlivá destrukce bronchiolů a alveolů (exsudativní 
bronchiolitis) není zánět bronchů

hemoragická ložiska 
+ infi ltrace neutrofi ly bez infi ltrace neutrofi ly

GM nízké hodnoty vysoké hodnoty

Ab pozitivní negativní

GM – galaktomanan; Ab – protilátky proti aspergilovému antigenu; BAL – bronchoalveolární laváž; CyA – cyklosporin A

(dle Hope et al. 2009; Hope et al. 2007; Balloy et al. 2005; Chamilos et al. 2006)
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při použití jiných diagnostických prostředků (Maertens et al. 
2002). V prvotní studii Maertense (Maertens et al. 1999) byla 
senzitivita a specifi cita stanovení GM v séru u těchto nemoc-
ných 92,6 % a 94,6 %, pozitivní prediktivní hodnota (PPV) 
93  % a negativní prediktivní hodnota (NPV) 95 %. V  poz-
dějších studiích a zejména u jiných autorů však nebylo tak 
dobrých výsledků dosaženo, zejména senzitivita testu kolí-
sala mezi 50–92,6 % (Klont et al. 2004). Senzitivita testu je 
negativně ovlivněna zejména u hematologických nemocných 
při  profylaktickém zajištění antimykotiky (Marr et al. 2005; 
Maertens et al. 2001), při empirické léčbě, metodickými roz-
díly (četnost vyšetření – třikrát vs. jednou týdně) a dříve i roz-
dílnou hranicí pozitivity (0,5–1,0–1,5).

Až všeobecně akceptovaná hranice IP>0,5 ve dvou 
následných vzorcích séra dosáhla senzitivity 96,5 %, specifi -
city a PPV 98,6 %, NPV 98,4 % (Maertens et al. 2004).

Stejně zásadní přínos u neutropenických nemocných má 
také stanovení GM v BAL (Musher et al. 2004). V prospektivní 
studii (N=200) srovnávající výsledky vyšetření GM v  séru 
a  BAL u neutropenických febrilních pacientů s  pneumonií 
a  nálezem na RTG (CT) dosahovalo vyšetření GM v  BAL 
senzitivity 100 %, proti 71 % ze séra (Penack et al. 2008). 
V retrospektivním hodnocení 99 vzorků z BAL (Maertens et 
al. 2009), byla při hranici pozitivity (cut off ) 1,0 senzitivita 
vyšetření GM v  BAL 91,3 %, specifi cita 87,7 %, PPV 76 % 
a NPV 96 %. Významné je, že průměrné hodnoty GM v BAL 
se nelišily u nemocných s neutropenií a bez neutropenie (3,9 
a 4,5 resp.), byly však nižší u nemocných s  antimykotickou 
profylaxí. Hsu (Hsu et al. 2010) v  prospektivní studii uvádí 
optimální hodnotu cut off  pro GM v  BAL 1,1 a potvrzuje 
diagnostický význam stanovení GM v BAL u hematologických 
pacientů a časnější záchyt GM v BAL než v séru. To potvrzuje 
předchozí experimentální práci sledující kinetiku GM v séru 
(endoteliální kompartment) a alveolech (Hope et al. 2007).

Nemocní bez neutropenie, hodnoty GM 
v séru a BAL

Srovnání hladiny GM v  séru a BAL v jedné skupině 
nemocných neutropenických a ve druhé bez neutropenie 
ukazuje na význam vyšetření BAL pro časnou diagnostiku, 
zejména u non-neutropenických pacientů (Meersseman 
et  al. 2008). Ve studii byli nemocní s  defi novanými riziko-
vými faktory pro IA (N=110), cut off  pro GM byl 0,5. U non-
-neutropenických pacientů byla specifi cita GM v  BAL 87 % 
(vzhledem k vyššímu výskytu falešných pozitivit), senzitivita 
GM v BAL 88 %, v séru však jen 58 %. Výsledky nebyly ovliv-
něny antifungální léčbou, která nebyla v době prvního vyšet-
ření BAL podávána. V  souboru prokázaných IA (N=26) byl 
v obou skupinách medián hodnoty GM první den vyšetření 
statisticky významně vyšší v BAL než v séru (4,1 vs. 0,3), pro-
cento pozitivity GM v BAL provedeného v den 1 bylo u obou 
skupin nemocných prakticky stejné (neutropeničtí 90 % , bez 
neutropenie 88 %), avšak v séru byl v tu dobu GM pozitivní 
u 70 % neutropenických, ale jen u 25 % non-neutropenických 
pacientů. Váha studie spočívá také v  tom, že u 95 % všech 
zemřelých byly výsledky potvrzené sekčními nálezy. Podobně 

v největší retrospektivní studii nemocných s CHOPN a IPA 
(N=239) (Guinea et al. 2008) byl záchyt pozitivity GM v séru 
nízký – jen u 42,4 % nemocných s  pravděpodobnou IA. 
Jiná studie u  non-neutropenických nemocných s  CHOPN 
(He et al. 2010) ukazuje, že snaha o potvrzení IPA stanove-
ním pozitivity GM ve dvou následných vzorcích séra je často 
neschůdná, většinou je získána pozitivita jen jednoho vzorku. 
Ale i v tomto případě i jeden pozitivní nález má diagnostický i 
prognostický význam – je spojen s významně vyšší mortalitou 
83,3 % vs. 20 %.

U nemocných s plicními infi ltráty avšak bez zjevné imu-
noalterace (N=73) byl hodnocen GM v  BAL (Hguyen et al. 
2007). U těch s prokázanou plicní aspergilózou (N=6) byla 
senzitivita, specifi cita a NPV GM v BAL s cut off  >1,0 100 %, 
88,1 % a 100 %. PPV byla jen 42,9 % a odrážela velmi níz-
kou incidenci IA v této populaci nemocných. Autoři v závěru 
nedoporučují u těchto nemocných stanovení GM v  BAL 
jako rutinní metodu. Neboť v  této studii proti jiným meto-
dám (mikroskopie, kultivace) neurychlila diagnostický proces 
a navíc je zatížena rizikem falešné pozitivity. U nemocných 
s aspergilomem plic (N=48) je senzitivita GM v séru jen 38 %, 
zatímco v BAL dosahuje 92 % (Park et al. 2010).

Závěr
Dnes je všeobecně akceptován přínos vyšetření GM 

v  séru i BAL u hematologických pacientů s  neutropenií, 
i u nemocných bez neutropenie, u nichž je však přínosnější 
stanovení GM v  BAL. Za pozitivní výsledek GM v  séru se 
považuje hodnota IP>0,5 ve dvou následných odběrech. Jako 
hranice pozitivity pro GM v  BAL je doporučena hodnota 
IP=1,0. Při této hodnotě je senzitivita vyšetření 91,3 %, s ještě 
dostatečnou specifi citou 87,7 %, s nižší pozitivní prediktivní 
hodnotou (PPV=76,3 %), ale s  velmi dobrou negativní pre-
dikcí (NPV=96 %) (Maertens et al. 2009). Význam stanovení 
GM v BAL u neutropenických nemocných i bez neutropenie 
potvrzuje i aktuální metaanalýza (Guo et al. 2010).
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Akutní hnisavá mediastinitida – diagnostika a 
léčba
Vladislav Hytych1, Pavel Horažďovský1, Pavla Žáčková2, Zdeněk 
Konopa1, Ivana Hricíková2, Martin Müller3, Antonín Spálený3, 
Alice Tašková1
1Chirurgická klinika, 1. LF UK a FTNsP, Praha 
2Pneumologická klinika, 1. LF UK a FTNsP, Praha
3Anesteziologicko-resuscitační klinika, 1. LF UK a FTNsP, Praha

Akutní mediastinitida
Akutní hnisavá mediastinitida je velmi závažné a poten-

ciálně fatální onemocnění, které vyžaduje komplexní inten-
zivní terapii včetně urgentního chirurgického výkonu.

Etiologie
Mediastinitida se objevuje jako komplikace kardiochi-

rurgického výkonu provedeného z podélné sternotomie. Mezi 
nejčastější příčiny však patří iatrogenní perforace při endo-
skopii, dilatace stenózy jícnu, opich varixů a selhání anasto-
mózy po resekci jícnu, dále poranění jícnu cizím tělesem, per-
forace nádoru jícnu nebo spontánní perforace při zvracení.

Infekce může přejít do mediastina z  plic, pleury, stěny 
hrudní, páteře a dutiny břišní. Akutní hnisavá mediastinitida 
vzniká jako komplikace zánětlivých procesů v orofaryngeální 
oblasti. Také pronikající poranění hrudníku mohou způsobit 
vznik mediastinitidy.

Klinický obraz
Onemocnění začíná náhle vysokou teplotou, zimnicí, 

třesavkou, bolestmi na hrudi, dušností a dysfagií. Nemocný 
je v těžkém septickém šoku, nacházíme otok krku a podkožní 
emfyzém.

Indikace k chirurgické léčbě
Základem léčby mediastinitidy je kromě chirurgické 

léčby intenzivní nebo resuscitační péče a podávání vysokých 
dávek antibiotik. Zcela nezbytné je ale otevřít, drénovat a pro-
plachovat mezihrudí.

Dutinu hrudní otevíráme posterolaterální torakotomií. 
Protínáme mediastinální pleuru a široce otevíráme mezihrudí. 
Provádíme débridement a zakládáme jeden srkavý nebo dva 
klasické drény od bránice až do apertury hrudní. Je možné 
touto cestou drénovat abscesovou dutinu vysoko na krku.

Horní mediastinum otevíráme krční mediastinotomií. 
Řez vedeme vpravo nebo vlevo podél přední hrany 
m. sternocleidomastoideus od kraniálního úponu do jugulární 
jamky, kde pokračujeme horizontálně asi 2 cm nad okrajem 
sterna. Postupně izolujeme v. jugularis, v. brachiocephalica, 
a.  carotis, vpravo tr. brachiocephalicus, jícen a průdušnici. 
Prstem pronikáme do předního i zadního mediastina 
a  kraniálně až k  bazi lební. Všechny prostory spolehlivě 
drénujeme.

Drény opakovaně a dlouhodobě proplachujeme, trvale 
odsáváme a odstraňujeme po opakovaných RTG kontrolách 
vodným kontrastem v  okamžiku, kdy již nenacházíme únik 
kontrastu mimo drén.

Prognóza
Je velmi vážná a výsledek léčby je nejistý, terapie vyža-

duje intenzivní mezioborovou spolupráci.

Literatura
Černý, J. et al. Špeciálna chirurgia 3. Martin: Osveta, 1993.
Hytych, V., Horažďovský, P., Vernerová, A. Plicní operace. Causa subita 9, 6: 225–226, 
2006.
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Dlouhodobá hrudní drenáž u nemocných 
s chronickým hrudním empyémem
Pavla Žáčková
Pneumologická klinika 1. LF UK a FTNsP, Praha

Úvod
Hrudní empyém je stále považován za závažné onemoc-

nění, jehož mortalita je i v současnosti popisována až ve 20 % 
případů.

Etiologie hrudního empyému je velmi pestrá. Vzniká nej-
častěji přímým přestupem infekce při zánětlivém onemocnění 
plíce, mediastina a krčních orgánů, nebo při infektech subfre-
nického a parakolického prostoru a při osteomyelitidě. Méně 
častá je přímá infekce pleuráního prostoru podmíněná iatro-
genně nebo traumaticky. Možná je infekce hematogenní cestou, 
častěji u imunokompromitovaných pacientů. Je častou kom-
plikací primárního nádorového plicního procesu a objevuje se 
jako komplikace přibližně 5–10 % resekčních plicních výkonů. 
Tuberkulózní hrudní empyém vzniká nejčastěji provalením sub-
pleurálně lokalizované kaverny do pleurálního prostoru, takže 
přítomnost bronchopleurální píštěle je pro něj patognomická.

V  souvislosti s  revmatoidní artritidou jsou v  literatuře 
popsány dva typy empyému: 

• „empyema-like fl uid“, sterilní empyém podmíněný 
nekrózou revmatoidních uzlů a masivní exsudací 
neutrofi lních polymorfonukleárů do pleurálního pro-
storu, zpravidla dobře reaguje na léčbu systémovými 
kortikosteroidy.

• Empyém podmíněný průnikem infekce do pleurálního 
prostoru při provalení subpleurálně lokalizovaného 
nekrózou změněného revmatoidního uzlu do pleu-
rálního prostoru. Vzniká tak bronchopleurální píštěl, 
která je příčinou infekce pleurální dutiny. Typickým 
histopatologickým nálezem je nález ložisek nekrotic-
kého eozinofi lního materiálu s přítomností epiteloid-
ních buněk a obrovských buněk z cizích těles.

Způsoby léčby hrudního empyému lze rozdělit na 
postupy konzervativní a chirurgické. Konzervativní metody 
zahrnují léčbu antibiotiky a evakuační hrudní punkce. 
Základním chirurgickým postupem je hrudní drenáž, která 
umožňuje trvalou evakuaci sekretu, pravidelné laváže empyé-
mové dutiny, případně lokální intrapleurální aplikaci antibio-
tik a fi brinolytik. 

Pokud léčba hrudní drenáží nemá požadovaný efekt, 
je na místě chirurgické řešení. Typ zvoleného operačního 
výkonu závisí na celé řadě faktorů, na příčině a stadiu one-
mocnění, na lokálním nálezu v pleurální dutině a v plicním 
parenchymu, na celkovém stavu nemocného a přítomných 
komorbiditách.

Základním operačním výkonem u nemocných ve stadiu 
rozvinutého hrudního empyému je dekortikace z  torakoto-
mického přístupu. U nemocných v kritickém stavu může být 
indikována torakostomie, výkon umožňující evakuaci hnisu, 
detoxikaci a sanaci empyémové dutiny zevním ošetřením, pří-
padně torakoplastika, která ve svém důsledku vede k likvidaci 
empyémové dutiny.

Není-li nemocný schopen operační výkon podstoupit, 
je nezbytná dlouhodobá hrudní drenáž. Neléčený hrudní 
empyém je příčinou chronického septického stavu se všemi 
důsledky, které z toho vyplývají.

Soubor pacientů
V  průběhu čtyř let bylo na naší klinice pro pleurální 

výpotek zánětlivého charakteru léčeno celkem 390 nemoc-
ných, z  toho u 251 nemocných měl výpotek makroskopicky 
purulentní charakter. Z tohoto počtu pacientů bylo chronic-
kou hrudní drenáží léčeno celkem 15 nemocných, 13 mužů 
a  2  ženy ve věkovém rozmezí 47–81 s  průměrem 63 let. 
Všichni nemocní byli z důvodu aktuálního zdravotního stavu 
nebo pro přidružené komorbidity inoperabilní.

Etiologicky byl empyém u čtyř nemocných hodnocen 
jako parapneumonický, u tří pacientů se jednalo o sekundárně 
infi kovaný transudát, u tří nemocných byl výpotek primárně 
maligní etiologie, u čtyř pacientů vznikl jako komplikace ope-
račního výkonu a u jednoho nemocného byla příčinou revma-
toidní artritida.

Bronchopleurální píštěl byla přítomna u devíti 
nemocných, z  toho u dvou byla současně přítomna i píštěl 
pleurokutánní.

Příčinou chronicity onemocnění a nutnosti dlouhodobé 
hrudní drenáže byla u 9 nemocných přítomná bronchopleu-
rální píštěl, u čtyř nemocných perzistující vysoké odpady dré-
nem a u dvou nemocných nerozvíjející se plíce, resp. hypo-
tenzní pneumotorax.

Sedm nemocných bylo léčenou pouze jednou hrudní 
drenáží, u jedné pacientky byla přechodně provedena dvoj-
drenáž, u sedmi nemocných byla z  různých důvodů nutná 
opakovaná redrenáž.

Do ambulantní péče byli nemocní dimitováni v  závis-
losti na velikosti odpadů s  drénem svedeným do obvazu či 
do sběrného sáčku. Délka drenáže se pohybovala v  rozmezí 
38–450 dnů s průměrem 124 dnů. Velmi důležitá je u takto 
nemocných péče o hrudní drenáž. Nemocní byli pravidelně 
sledováni v  ambulanci naší kliniky. Denní péči o hrudní 
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drenáž zajišťovala rodina na podkladě podrobných informací 
a zaškolení rodinného příslušníka, které bylo provedeno před 
dimisí nemocného.

Z uvedeného počtu nemocných bylo 11 pacientů dlou-
hodobou hrudní drenáží zhojeno a jsou nadále sledováni 
v  ambulanci naší kliniky, čtyři nemocní zemřeli. Příčinou 
úmrtí byla u tří nemocných generalizace základního nádoro-
vého onemocnění, u jedné nemocné došlo k náhlému úmrtí, 
ejspíše na podkladě maligní arytmie.

Závěr
Léčba chronického hrudního empyému je svízelná, 

zvláště pokud je onemocnění komplikováno přítomností 
bronchopleurální píštěle nebo pokud při hrudní drenáži 
nedochází ke kompletnímu rozvinutí plíce. Řešením může být 
operační výkon, optimálně dekortikace z  torakotomického 
přístupu případně doplněná o resekční plicní výkon.

U některých nemocných je možné pouze provedení tora-
kostomie či torakoplastiky, což jsou však výkony mutilující, 

které navíc významně prodlužují morbitidu a délku hospita-
lizace nemocného.

Výrazně omezené možnosti léčby jsou pak především 
u nemocných, kteří nejsou z důvodu aktuálního stavu či při-
družených komorbidit schopni operační výkon podstoupit. 
U těchto nemocných je indikována dlouhodobá hrudní dre-
náž. Při správně vedené terapii a především při důsledné pra-
videlné péči o hrudní drenáž vede dlouhodobá hrudní drenáž 
k vyléčení většiny nemocných.

Dlouhodobá hrudní drenáž umožňuje nemocným 
ambulantní péči a tím i relativně aktivní život v  domácím 
prostředí.

Literatura
Joseph, J., Sahn, S. A. Connective tissue diseases and the pleura Chest 104, 1: 262–270, 
1993.

Zkušenosti s molekulární detekcí patogenů 
v diagnostice plicních infekcí – průběžné 
hodnocení
Roman Zazula1, Miroslav Průcha2, Soňa Peková3, Petr Šťastný1, 
Martin Müller1, Tomáš Tyll1, Markyta Bártová4
1Anesteziologicko-resuscitační klinika, 1. LF UK a FTNsP, Praha
2Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha
3Chambon a. s. – Laboratoř molekulární diagnostiky, Praha
4Oddělení klinické mikrobiologie, FTNsP, Praha

Úvod
Sepse je stále aktuální téma medicíny, její incidence 

narůstá. Infekce je závažnou komplikací u kriticky nemoc-
ných, kteří v  důsledku svého těžkého onemocnění mohou 
být ve stavu sekundárního imunodefi citu. Kromě běžných 
nozokomiálních patogenů nalézáme u těchto pacientů i velmi 
neobvyklé mikroorganismy, patogeny se speciálními kulti-
vačními nároky a/nebo obtížně kultivovatelná agens. Průběh 
infekce může být u těchto pacientů velmi rychlý a závažný. 
Urychlení a zpřesnění diagnostiky agens mimo rámec stan-
dardních mikrobiologických vyšetření s sebou přinášejí tech-
niky molekulární biologie (patogen-specifi cké sondy s real-
-time PCR detekcí, nebo univerzální systém PCR detekce 
s následnou sekvenací).

Časná informace o kauzálním agens je důležitá v klinic-
kém rozhodování u lůžka pacienta při volbě cílené farmakote-
rapie, a to s bezprostředním dopadem na prognózu pacienta.

Cíl
1. Vyhodnotit shodu nebo rozdílnost výsledků vyšetření 

pomocí metod molekulární biologie a klasické mik-
robiologické diagnostiky. Retrospektivně porovnat 
výhody a nevýhody dvou rozdílných metod vyšetření 
biologického materiálu na přítomnost a specifi kaci 
potencionálního patogenu. Toto srovnání hodnotit 
v kontextu aktuálního klinického stavu pacienta.

2. Klinický dopad diagnostiky vyhodnotit četností úprav 
antibiotické terapie v  přímé souvislosti s  výsledky 
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molekulární detekce patogenů (MDP) a její efekt 
posoudit hodnocením třídenního trendu koncent-
rací zánětlivých parametrů – prokalcitoninu (PCT) 
a C-reaktivního proteinu (CRP).

Metodika

Celkem 408 vzorků (krev, bronchoalveolární laváž, tra-
cheální aspirát, sekret z břišních drénů, hrudní punktát, moč, 
krev, mozkomíšní mok), od 152 pacientů na anesteticko-resus-
citačním oddělení (ARO) ve věku 21 až 87 let bylo souběžně 
vyšetřeno klasickými mikrobiologickými a molekulárně-bio-
logickými metodami. Byl použit systém patogen-specifi ckých 
sond s real-time PCR detekcí 25 agens způsobujících nozo-
komiální infekce a 5 obtížně kultivovatelných patogenů způ-
sobujících plicní infekce. Každý vzorek byl současně testován 
pomocí univerzálního systému PCR detekce bakterií a hub 
s následným sekvenováním a přesnou identifi kací nalezeného 
agens v biologickém materiálu.

V  této práci prezentujeme hodnocení 200 vyšetření. 
Z počtu 200 vzorků bylo vyřazeno celkem 48 pro neúplnost 
sledovaných údajů (nebyl ekvivalentní náběr materiálu ke kul-
tivačnímu vyšetření).

Jako souhlas srovnávaných metod vyšetření jsou ozna-
čeny všechny výsledky jež se shodují v rodovém zařazení mik-
roorganismu. V případech souhlasu jen v čeledi jsou výsledky 
hodnoceny jako „nelze interpretovat“. Nesouhlas vyšetření 
znamená rozdílný výsledek (tj. i v  čeledi) a/nebo negativní 
výsledek při použití jedné metody a pozitivní nález u metody 
srovnávané.

Výsledky
Souhlas srovnávaných metod vyšetření byl u 46 % zkou-

maných vzorků, nesouhlas byl u 24 % vzorků a kategorie 
„nelze interpretovat“ představuje 5 %. U 25 % vzorků proká-
zaly molekulárně-biologické techniky vyšetření přítomnost 
dalších agens, nepotvrzených kultivačně.

Výsledky molekulární detekce patogenů (MDP) v 50 % 
vyšetření nepřispěly k rozhodnutí o změně léčby antibiotiky 
(ATB), ve 45 % případů následovala úprava ATB léčby, ať už ve 
smyslu její změny, deeskalace, či vysazení. V 5 % případů byla 
ATB měněna bez přímé souvislosti s vyšetřením.

U 64 % pacientů se změnou ATB léčby došlo k poklesu 
zánětlivých parametrů (PCT a CRP), u 16 % naopak k nárůstu, 
zbývajících 20 % je rozděleno ana partes mezi kategorie „beze 
změny“ a „data nelze dohledat“.

Diskuse
Vzhledem k rozdílné metodice v identifi kaci agens, kdy 

MDP analyzuje pořadí nukleotidů a jejich charakteristické 
sekvence, zatímco kultivační techniky zkoumají rozdílné 
biochemické vlastnosti (barvení stěny, případně produkci 
enzymů), není interpretace shody výsledků obou metod vždy 
jednoduchá. Proto v případech souhlasu jen v čeledi (např. 
Enterobacteriaceae) jsou výsledky hodnoceny jako „nelze 
interpretovat“. Skupina 25 % vzorků, ve které MDP prokazuje 
další agens, je dokladem větší  citlivosti molekulárně-biolo-
gických metod stanovujících i stopová množství genetického 
materiálu mikroorganismů.  Z  výsledků je patrné, že prů-
kaz extrahumánního genomu ještě neznamená jeho patoge-
nitu. Vždy je nutné klinické zhodnocení stavu pacienta, které 
je rozhodující pro ne/nasazení ATB terapie. Vyhodnocení 
změny ATB léčby v důsledku MDP vyšetření a vliv této změny 
na trend zánětlivých parametrů dávají představu o klinickém 
významu tohoto vyšetření. Je nutné podotknout, že příznivý 
vývoj klinického stavu nelze přičítat pouze úpravě ATB tera-
pie, ale je nutné počítat i s  komplexním efektem podpůrné 
léčby a zejména sanace infekčních fokusů. Vysoké procento 
případů, kdy MDP vedla ke změně ATB terapie, potvrzuje 
předpoklad, že MDP bude pomáhat v rozhodování nasazení 
ATB terapie.

Závěr
Přínos diagnostiky septických stavů pomocí moleku-

lárně-biologických technik ve srovnání s klasickými mikro-
biologickými metodami spočívá v rychlé dostupnosti výsledků 
vyšetření (4–24 hod), jeho vysoké senzitivitě a specifi citě. 
Průkaz genetického materiálu agens v biologickém materiálu 
neznamená nutně jeho patogenitu. V kombinaci s důkladným 
zhodnocením klinického průběhu, včetně laboratorních uka-
zatelů zánětu je však významným přínosem v rozhodování 
o účelnosti antibiotické terapie.
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Zpráva

 Plicní hypertenze u plicních nemocí
Hikmet Al-Hiti
Oddělení akutní kardiologie, Klinika kardiologie, IKEM, Praha

Plicní hypertenze (PH) je defi nována středním tlakem 
v plicnici v klidu ≥25 mmHg. V současné době rozdělujeme 
PH do pěti skupin:

• plicní arteriální hypertenze;
• PH při onemocnění levého srdce;
• PH spojená s chorobami respiračního systému a/nebo 

hypoxemií;
• chronická tromboembolická PH;
• PH multifaktoriální.

Plicní hypertenze u CHOPN bývá obvykle mírná 
až  středně těžká. Střední tlak v  plicnici se pohybuje mezi 
20–42 mmHg, dle recentních publikací je tato hodnota 
26,86,6 mmHg.

Prevalence plicní hypertenze u plicních onemocnění se 
odhaduje na 2–6 případů /1 000, incidence pak na 1–3/10 000.

Plicní hypertenze při CHOPN se nazývá hypoxická forma 
plicní hypertenze, protože jejím hlavním mechanismem je 
hypoxická vazokonstrikce plicních tepének. Alveolární hypo-
ventilace vede k  alveolární hypoxii, která způsobuje plicní 
vazokonstrikci. Ta je lokalizována v  malých prekapilárních 
arteriích. Jak akutní, tak chronická hypoxie vyvolává plicní 
vazokonstrikci. Dochází ke vzniku endoteliální dysfunkce 
a k remodelaci menších plicních arterií.

Obdobný mechanismus plicní hypertenze existuje také 
u PH při obstrukční spánkové apnoi a při chronické alveolární 
hypoventilaci u zdravých plic (poruchy regulace dýchání, 
poruchy neuromuskulární).

Progrese plicní hypertenze při CHOPN je pomalá. Plicní 
hypertenze progreduje průměrně o 0,5–0,6 mmHg za rok. 
Rychlejší progresi vykazují pacienti s těžkou hypoxemií nebo 
pacienti s  těžkou plicní hypertenzí (střední tlak v  plicnici 
≥40 mmHg).

Těžká plicní hypertenze je neobvyklá u pacientů 
s CHOPN (cca ve 4 % případů) s výjimkou situací, kdy jsou 
vyšetřeni během akutní exacerbace nebo pokud jsou obézní 
s alveolárním hypoventilačním syndromem nebo syndromem 
spánkové apnoe.

Plicní hypertenze u restrikčních plicních onemocnění 
je způsobena především restrikcí plicního parenchymu a tím 
i  restrikcí plicního cévního řečiště důsledkem základního 
plicního onemocnění. U idiopatické fi brózy plic se setkáváme 
s  obrazem tzv. alveolo-kapilárního bloku. V  počátečních 
stadiích onemocnění je arteriální tenze kyslíku v  klidu nor-
mální, ale klesá strmě při zátěži. Plicní hypertenze se objevuje 
v pokročilejších stadiích onemocnění. 

Základem léčby plicní hypertenze při CHOPN je ambu-
lantní oxygenoterapie. Na rozdíl od kontrol vede ambulantní 
oxygenoterapie pouze k zastavení progrese plicní hypertenze, 
nevede však k významnějšímu poklesu plicní hypertenze.

V současné době existuje celá řada moderních účinných 
vazodilatačních látek, mezi něž patří prostanoidy, antago-
nisté endotelinových receptorů a inhibitor fosfodiesterázy 5. 
Nejdříve by se však měl zkoumat vliv těchto látek u nemoc-
ných s  těžkou plicní hypertenzí při CHOPN. Prozatím jsou 
zkušenosti omezené.

Světový den astmatu
Od roku 1998 se na celém světě z  iniciativy Globální 

iniciativy pro astma připomíná Den astmatu. Počátkem 
května tak i v  České republice každoročně probíhá celá 
řada akcí, určených odborné i laické veřejnosti, které mají 
za úkol připomenout problematiku astmatu a upozornit na 
závažnost tohoto onemocnění i celospolečenské úkoly v boji 
s ním.

V letošním roce proběhlo v týdnu od 3. do 6. května 
(letošním ofi ciálním Dnem astmatu byl 3. květen) řada akcí 
pro laiky (měření plicních funkcí, besedy, dny otevřených 
dveří ad.) i pro odborníky.

Odborné semináře pro lékaře z praxe se letos uskuteč-
nily mj. v Olomouci a na tradičním místě v Národním domě 
na Vinohradech v Praze. Mezi vystavovateli nechybělo ani 
nakladatelství GEUM, které lékařům prezentovalo přede-
vším informační publikaci Pomocník alergologa a klinic-
kého imunologa a časopis Kazuistiky v alergologii, pneumo-
logii a ORL.

(kviz)
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Tab. č. 1: Léčebné možnosti IPF na základě medicíny založené na důkazech.   (Převzato a upraveno dle BTS, 2009)

způsoby léčby defi nitivní diagnóza IPF pravděpodobná diagnóza IPF diagnóza fi brotické NSIP s IPF 
profi lem

stavební kameny diagnózy stavební kameny diagnózy stavební kameny diagnózy 

1. klinické rysy konzistentní s IPF 
2. diagnostické HRCT nebo 
UIP vzorec v biopsii a HRCT 
konzistentní s IPF

1.  klinické rysy konzistentní s IPF 
2. HRCT konzistentní, ale ne 
diagnostické pro IPF
3. není plicní biopsie

1. klinické rysy konzistentní s IPF 
2. HRCT konzistentní, ale ne 
diagnostické pro IPF
3. histologický vzorec fi brotické NSIP

bez specifi cké léčby
— komorbidity s ohledem na 
vedlejší účinky léčby
— pacientovo přání
relativně stabilní onemocnění 
bez rychlejší progrese

některé pacienty je vhodné 
ponechat bez specifi cké léčby [D]

některé pacienty je vhodné 
ponechat bez specifi cké léčby [D]

některé pacienty je vhodné 
ponechat bez specifi cké léčby [D]

pokus o léčbu vysokou dávkou 
kortikoidů *1  Ne — silné doporučení [C] Ne — silné doporučení [D] Ne — slabé doporučení [D]

prednison a azathioprin dle 
doporučení ATS/ERS *2 není doporučeno bez N-acetylcysteinu (NAC), další důkazy se očekávají

prednison a azathioprin dle 
doporučení ATS + NAC 600 
mg 3x denně

ano — slabé doporučení [C] ano — slabé doporučení [D] ano – slabé doporučení [D]

interferon-c-1b nedoporučeno — další důkazy se očekávají

pirfenidon nedoporučeno — další důkazy se očekávají

bosentan nedoporučeno — další důkazy se očekávají

jiné terapeutické modality nejsou doporučeny

Kdy začít léčbu? Nejsou přesvědčivé důkazy. Je možné započít s léčbou v době diagnózy, ale i v průběhu při zhoršení nemoci [D].

Poznámka: *1  t. j. 0,5—1 mg/kg do 3 měsíců s následnou redukcí dávky) udržovací dávka a délka léčby závisí na odpovědi
  *2  prednison 0,5 mg/kg/den se snížením po 3 měsících na 0,125 mg/kg/den a azathioprin 2—3 mg/kg/den, max 150 mg/den

Idiopatická plicní fi bróza – nový konsensus na 
obzoru
Martina Vašáková, Martina Šterclová
Pneumologická klinika 1. LF UK a FTNsP, Praha

Úvod
Idiopatická plicní fi bróza (IPF) histologicky obvyk-

lého typu (UIP) představuje jednu z  nejzávažnějších plic-
ních nemocí se středním přežitím pacientů navzdory léčbě 
2,5–3 roky. Prevalence této nemoci je celosvětově odhadována 
na 13–20/100 000 a incidence na 6,8–16,3/100 000 obyvatel, 
může však být i vyšší, protože lze předpokládat poddiagnosti-
kovanost této choroby.

Etiopatogeneze
Etiopatogeneze IPF není zatím zcela úplně jasná, zdá 

se však, že se jedná o uniformní patologickou odpověď 
plicní tkáně na různá infekční i neinfekční agens. Dříve se 

předpokládalo, že IPF vzniká jako reakce na zánětlivý proces, 
jenž přešel do chronického stadia. Podle posledních studií se 
ale soudí, že IPF vzniká pravděpodobně v nezánětlivém terénu 
jako odpověď na neznámý stimul, jenž způsobuje opakované 
poškození výstelky plicních sklípků, vyúsťující v nekontrolo-
vatelné a progredující jizvení. Zánětlivá reakce se někdy může 
vyskytnout až sekundárně. IPF je časově značně heterogenní 
proces, s okrsky normální plicní tkáně, okrsky s aktivní fi bro-
tizací a okrsky konečného stadia fi brózy s obrazem voštinovité 
plíce. Tradiční pohled na průběh IPF je založen na představě 
o pomalém poklesu plicních funkcí vedoucí k  respiračnímu 
selhání a smrti. Pravděpodobněji však vypadá teorie o mno-
hočetných inzultech způsobujících tzv. akutní exacerbace 
nemoci s rychlejším poklesem plicních funkcí.
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Exogenní alergická alveolitida – může zabíjet?
Martina Šterclová, Martina Vašáková
Pneumologická klinika 1. LF UK a FTNsP, Praha

Exogenní alergická alveolitida (EAA) je řazena do sku-
piny intersticiálních plicních procesů. Onemocnění je vyvo-
láno opakovanou expozicí především organickým inhalač-
ním antigenům u predisponovaných jedinců. V  porovnání 
s idiopatickou plicní fi brózou (IPF) byla EAA považována za 
nemoc s výrazně příznivějším průběhem a prognózou, u vět-
šiny nemocných po vyřazení z expozice popřípadě po zahá-
jení kortikoterapie obtíže odeznívají. V poslední době bývají 
častěji popsány případy EAA se závažným průběhem: jedná 
se o chronickou EAA a o akutní exacerbaci chronické EAA.

Akutní exacerbace chronické EAA byly popsány přede-
vším u pacientů s holubářskou plící. Kritéria pro akutní exa-
cerbaci byla převzata od nemocných s IPF.

Kritéria akutní exacerbace (podle Kondoh et al. 1993):
1. zhoršení dušnosti v průběhu posledního měsíce
2. hypoxemie s podílem parciálního tlaku kyslíku v arte-

riální krvi/parciální tlak vdechovaného kyslíku <225
3. nové infi ltráty na skiagramu hrudníku
4. vyloučení infekce či kardiálního onemocnění

Nemocní s  EAA, u kterých byly zaznamenány  akutní 
exacerbace, měli v době stanovení diagnózy histologický obraz 
kompatibilní s obvyklou intersticiální pneumonitidou (UIP). 
Při akutní exacerbaci klesá procentuální zastoupení lymfo-
cytů v  tekutině získané bronchoalveolární laváží, dominují 
spíše neutrofi ly. Histologicky bývá akutní exacerbace EAA 

Diagnóza
Diagnostická kritéria dle American Th oracic Society 

a  European Respiratory Society (ATS/ERS) vydaná v roce 
2000, která zahrnovala velká a malá kritéria pro diagnostiku 
IPF, jsou již od března 2011 minulostí. První kroky ke změně 
přístupu k  diagnostice a léčbě IPF byly učiněny a popsány 
v doporučeních Britské hrudní společnosti v roce 2008 a na 
kongresu ERS ve Vídni 2009 byl pak návrh nových postupů 
poprvé prezentován na mezinárodním fóru (Wells et al. 
2008).  Konečně v březnu 2011 jsme se dočkali nových ofi -
ciálních doporučení pro diagnostiku a léčbu IPF na základě 
medicíny založené na důkazech (Raghu et al. 2011). Dle 
těchto doporučených postupů plicní biopsie není indikována 
v případě typického HRCT nálezu IPF, pouze je doporučeno 
vyloučení ostatních příčin intersticiálních plicních procesů 
(organický a anorganický prach, systémové onemocnění). 
Bronchoalveolární laváž (BAL) ustupuje do pozadí, její uži-
tečnost spočívá spíše ve vyloučení lymfocytózy v BALT, která 
by svědčila pro chronickou exogenní alergickou alveolitidu 
(EAA) či sarkoidózu.

Léčba
Dle retrospektivní analýzy klinických studií u IPF nejsou 

účinné protizánětlivě působící léky, jako jsou kortikosteroidy, 
imunosupresiva a cytostatika. Potenciálním novým lékem, 
který dle proběhlých klinických studií prokázal efekt v  léčbě 
IPF, je antifi broticky působící pirfenidon, který byl v březnu 
t.r. registrován v Evropě pro léčbu mírné a středně pokročilé 
IPF pod fi remním názvem Esbriet. Ostatní doposud zkoušené 
léky neprokázaly přesvědčivý efekt v  léčbě IPF (interferony, 
bosentan, antileukotrieny, imatinib mesylát, etanercept).

Zkoušení probíhá u dalších léků převážně s  mechanis-
mem anifi brotickým: ALK-5 kináza, inhibice CTGF, anti-
-IL-13, thalidomid, antikoagulační léčba, tacrolimus, siroli-
mus. V klinické praxi je zatím doporučena kombinace střední 
dávky kortikoidů s azathioprinem a s antioxidačně působícím 
acetylcysteinem (zábrana dalšího alveolárního poškození).

V  případě pokročilého onemocnění s  hypoxemií indi-
kujeme pacientům dlouhodobou domácí oxygenoterapii. Pro 
některé přísně selektované pacienty je vhodná transplantace 
plic. 

Závěr
IPF je závažná nemoc, nicméně s poznáním její patoge-

neze se otevírají nové cesty pro kauzální léčebné ovlivnění fi b-
rotizujícího procesu. Kruciální pro osud pacienta je časná dia-
gnostika nemoci se zvážením vhodného léčebného postupu 
včetně brzké úvahy o transplantaci u vhodných adeptů.
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charakterizována difuzním alveolárním poškozením (DAD) 
v terénu UIP, ale popsány byly i změny odpovídající organizu-
jící se pneumonii (OP) v terénu UIP. Stejně jako u nemocných 
s exacerbací IPF, ani akutní exacerbace chronické EAA není 
příliš léčebně ovlivnitelná systémovou kortikoterapií.

Existuje několik hypotéz, které se snaží objasnit příčinu 
vzniku akutních exacerbací intersticiálních plicních procesů. 
Akutní exacerbace může být jednou z manifestací primárního 
onemocnění nebo je mechanismus jejího vzniku zcela odlišný 
od primárního onemocnění a je následkem např. virového 
onemocnění nebo nepoznané aspirace.

EAA s  chronickým progresivním průběhem je popiso-
vána taktéž především u pacientů s holubářskou plící a dále 
u některých expozic v  domácím prostředí. Bylo prokázáno, 
že 64 % nemocných se subakutní a chronickou EAA má his-
tologické známky fi brotického plicního postižení. U paci-
entů s  plicní fi brózou je medián přežívání 7,1 roku oproti 
nemocným bez fi brózy, kteří mají medián přežívání 20,9 let. 
Fibrotické postižení dosahuje maxima v oblasti dolních plic-
ních laloků jako u IPF, na rozdíl od IPF jsou však léze roz-
loženy více asymetricky. Granulomy chybí. I u nemocných 

s  chronickou EAA může být v  plicní tkáni zachycena UIP 
i  nespecifi cká intersticiální pneumonitida (NSIP). Na rozdíl 
od IPF jsou fi brotické změny u chronické EAA lokalizovány 
centrilobulárně, objevuje se přemosťující fi bróza do perilobu-
lárních oblastí. Stejně jako u nemocných s IPF, ani u pacientů 
s chronickou progresivní EAA nejsou účinky imunosupresní 
terapie na plicní postižení optimální. Nejčastější kompli-
kací, která vede k úmrtí nemocných s chronickou EAA, jsou 
plicní infekce a velmi pravděpodobně i výše zmíněné akutní 
exacerbace.
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Léčba pacientů s pneumonií na JIP – naše 
zkušenosti
Luděk Stehlík, Jan Chlumský
Pneumologická klinika 1. LF UK a FTNsP, Praha
 

Těžká pneumonie je charakterizována závažnými pro-
jevy s  alterací životních funkcí a často vznikajícími kompli-
kacemi. Její léčba obvykle vyžaduje hospitalizaci na jednot-
kách intenzivní péče nebo odděleních anestezie a resuscitace. 
Kromě komunitních infekcí stále narůstá počet pneumonií 
akvírovaných v nemocničním prostředí. Tyto příhody vznikají 
často u nemocných s primárně jiným závažným chronickým 
onemocněním a výrazně ovlivňují další průběh hospitalizace 
a  prognózu nemocných. Autoři předkládají retrospektivní 
analýzu souboru nemocných hospitalizovaných na jednotce 
intenzivní péče (JIP) v období od února 2009 do března 2011, 
u  nichž byla pneumonie důvodem přijetí na toto oddělení 
nebo významně komplikovala pobyt nemocného přijatého 
z jiného důvodu.

Ve více než dvouletém období bylo na JIP Pneumologické 
kliniky léčeno 54 pacientů s pneumonií, jejich průměrný věk 
byl 64±17,5 let, jednalo se o 37 mužů a 17 žen. Zaznamenali 
jsme 33 případů komunitních pneumonií (CAP), 21 případů 
nozokomiálních pneumonií (HAP), z toho se jednalo o 4 pří-
pady ventilátorové pneumonie (VAP). 7 případů HAP (včetně 
všech případů VAP) vzniklo za pobytu na JIP, ostatní pacienti 

s nozokomiální pneumonií byli na JIP přeloženi z jiných oddě-
lení. Jednalo se o nemocné s  častým výskytem komorbidit. 
Nejčastější komorbiditou byla ischemická choroba srdeční 
(ICHS) u 20 nemocných, 13 nemocných s  pneumonií mělo 
současně exacerbovanou chronickou obstrukční plicní nemoc 
(CHOPN), CHOPN společně s ICHS se vyskytly u 7 nemoc-
ných. Z ostatních následují v sestupné četnosti diabetes mel-
litus,  ateroskleróza jiné lokalizace než myokardu, srdeční 
selhání a renální insufi cience. Průměrná doba hospitalizace 
pacientů byla 17 dnů, s velkou variabilitou – nejméně 2 a nej-
více 138 dnů. Všichni pacienti vyžadovali podporu respirace. 
27 nemocných bylo invazivně ventilováno, 9 nemocných bylo 
ventilováno výhradně neinvazivně, zbývající pacienti byli 
léčeni prostou kyslíkovou terapií. Průměrný oxygenační index 
(OI) nemocných na počátku onemocnění byl 207±59 mmHg, 
u 52 nemocných byl menší než 300 mmHg, u 24 nemocných 
byl méně než 200 mmHg. 29 pacientů mělo v  době přijetí 
přítomnu poruchu acidobazické rovnováhy, nejčastěji respi-
rační nebo smíšenou acidózu. Vzhledem k  tomu, že vstupní 
skiagram hrudníku pořízený vleže nabízí omezené mož-
nosti hodnocení rozsahu postižení, byly případy rozděleny 
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zjednodušeně na jednostranné a oboustranné pneumonie. 
Bylo zaznamenáno 30 případů oboustranné pneumonie a 24 
případů pneumonie s  jednostranným postižením (lobárním 
nebo alárním). U 28 nemocných bylo s  velkou pravděpo-
dobností identifi kováno etiologické agens. Nejvíce frekventní 
byl nález gramnegativních tyček (Pseudomonas aeruginosa, 
Legionella spp., Klebsiella spp., Acinetobacter spp.), z grampozi-
tivních bakterií byl nejčastěji zjištěn pneumokok. Byla zjištěna 
i méně obvyklá agens u imunokompromitovaných nemocných: 
Aspergillus spp., Pneumocystis jiroveci, Mycobacterium tubercu-
losis, Mycobacterium bovis Bacillus Calmette-Guérin (BCG).

Z  54 pacientů s  pneumonií bylo 31 léčeno úspěšně 
a  mohli být přeloženi na standardní oddělení a posléze pro-
puštěni. Ostatní (23 nemocných) takové štěstí neměli: 9 paci-
entů zemřelo za pobytu na JIP, 3 po přeložení na ARO, 2 po 
překladu na standardní lůžka kliniky. Zbylí byli přeloženi na 
oddělení typu léčebna dlouhodobě nemocných (LDN), oddě-
lení chronické resuscitační péče pro dospělé (OCHRIP) a pří-
padně jiné oddělení nemocnice (obr. č. 1). Z těchto pacientů žijí 
dnes pouze dva, vzhledem k jejich výrazně limitované kvalitě 
života nehodnotíme konečný výsledek léčby jako uspokojivý.

Ze sledovaných parametrů byl nalezen statisticky 
významný rozdíl mezi oběma skupinami pacientů v  případě 
věku (p=0,01509), kdy úspěšně léčení pacienti byli v  prů-
měru o 10 let mladší (obr. č. 2). Prognóza byla dále nega-
tivně ovlivněna přítomností závažných komorbidit obecně 
(p=0,00700) a přítomností ICHS jako samostatné komorbidity 

(p=0,01065). Naopak přítomnost samotné CHOPN jako 
komorbidity, včetně případů, kdy se jednalo o její exacer-
baci, neměla na prognózu pacientů významnější vliv. Použití 
invazivní ventilační podpory bylo spojeno s horší prognózou 
(p=0,01326), také průměrná hodnota oxygenačního indexu 
u nemocných se špatným osudem byla významně nižší oproti 
úspěšně vyléčeným (p=0,01575). U vyléčených pacientů byl 
průměrný OI 224±55 mmHg, u neúspěšně léčených 186±57 
mmHg (obr. č. 3). Pozitivní odpověď na iniciální terapii v prv-
ních třech dnech od zahájení léčby byla pracovně defi nována 
jako pokles parametrů zánětu a ústup febrilií, při současném 

Obr. č. 1: Výsledky léčby pacientů s pneumonií

Obr. č. 3: Oxygenační index na počátku onemocnění 
a výsledek léčby

Obr. č. 2: Věk pacientů a výsedky léčby
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Calmette Albert Léon Charles (1863–1933) – francouzský bakteriolog a imunolog. Spolupracovník Pasteura, působil v Hongkongu, Saigonu, Gabonu, francouzském Kongu aj. 
Zabýval se studiem malárie, spavé nemoci, pellagry i dalších infekčních onemocnění. Na lékařské fakultě v Lille působil jako profesor hygieny a bakteriologie. V roce 1901 tu zřídil 
první protituberkulózní poradnu, později založil Severní ligu proti tuberkulóze. Pracoval na vývoji vakcíny proti tuberkulóze, kterou poprvé použil v roce 1921. Ještě v roce 1921 
byl tento kmen na počest objevitelů pojmenován jako Bacille bilie Calmette-Guérin. Podrobnější informace viz: Švejnoha, J. Albert Léon Charles Calmette. Kazuistiky v alergologii, 
pneumologii a ORL 4, 4: 34–35, 2007.

Guérin Jean-Marie Camille (1872–1961) – francouzský bakteriolog, imunolog a veterinář. Vystudoval prestižní Ecole Vétérinaire de Maisons-Alfort. S Calmettem spolupracoval 
v Pasteurově institutu v Lille na vývoji vakcíny proti tuberkulóze. V roce 1949 byl zvolen prezidentem Francouzské veterinární akademie. (zdroj informací: archiv redakce)

Jírovec Otto (1907–1972) – český parazitolog. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, kde poté působil jako asistent. Za 2. světové války vedl laboratoř parazitologie 
Státního zdravotního ústavu, po válce se vrátil na Přírodovědeckou fakultu UK, kde byl v roce 1948 jmenován mimořádným profesorem. V 50. letech vedl katedru zoologie, později 
řídil Zoologický ústav UK. Věnoval se především studiu parazitických prvoků, stál u založení Protozoologické sekce České parazitologické společnosti. Spolu s doc. M. Vaňkem 
objevil původce intersticiální pneumonie kojenců – Pneumocystis carinii (dnes P. jiroveci).

Klebs Edwin (1834–1913) – německo-švýcarský patolog, otec Arnolda Klebse, vynikajícího specialisty v oboru TBC. E. Klebs je rodák z Královce, medicínu studoval v Berlíně 
u R. Virchowa, doktorát získal r. 1858. E. Klebs sloužil jako vojenský lékař v pruské armádě během prusko-francouzské války, učil ve Würzburgu, Praze, Zürichu a Chicagu. Známým 
se stal zejména svými pracemi o infekčních nemocích. R. 1883 identifi koval bakterii Corynebacterium diphteriae jako příčinu dift erie, která je známa také jako Klebs-Löffl  er bacillus. 
Na jeho počest byl pojmenován rod bakterií z čeledi Enterobacteriaceae názvem Klebsiella. 

(zdroj informací: archiv redakce)
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Neinvazivní podpora negativním tlakem – 
biphasic cuirass ventilation
Jan Chlumský, Luděk Stehlík
Jednotka intenzivní péče, Pneumologická klinika 1. LF UK a FTNsP, Praha

Podpora funkce respiračního systému je jednou z indi-
kací hospitalizace na jednotkách intenzivní péče, především 
pneumologických pracovišť. Mechanická podpora ventilace je 
pak často používaný postup v případech selhání respiračního 
systému. Lze ji aplikovat neinvazivně i invazivně, tedy se zajiš-
těním dýchacích cest. Vzhledem k možným rizikům invazivní 
podpory ventilace a potenciálu neinvazivní podpory venti-
lace, zvláště v některých indikačních oblastech, si tento způ-
sob podpory získal značnou oblibu.

Neinvazivní ventilační podpora (NIVP) se obvykle apli-
kuje prostřednictvím různých typů obličejových masek, pří-
padně helem. K vytváření pozitivního tlaku v dýchacích ces-
tách slouží buď speciální ventilátory vyvinuté k tomuto typu 
ventilační podpory, nebo ventilátory pro intenzivní péči, které 
mají modul neinvazivní ventilace.

Podpora negativním tlakem, aplikovaným do okolí 
hrudníku, případně větší části těla pacienta, není novým 
principem. Naopak do šedesátých let minulého století to byl 
nejčastější způsob ventilační podpory. V  začátcích vývoje 
mechanické podpory ventilace byl k  tomuto účelu používán 
tankový ventilátor (tzv. železná plíce), vzduchotěsná kabina, 
do které se ukládal (s výjimkou hlavy) celý pacient. Tankový 
ventilátor, ačkoliv sympatický pro svůj fyziologický princip 
ventilační podpory, znemožňoval snadný přístup k pacientovi 
a invazivním vstupům. To vedlo k vývoji dalších typů ventilá-
torů, zejména krunýřových, které se aplikují na přední stranu 
hrudníku a horní polovinu břicha (obr. č. 1). K trupu se fi xuje 
pásy a těsnost krunýře v oblastech kontaktu s tělem pacienta 
je zajišťována molitanovým lemem. Speciální ventilátor pak 
periodicky aplikuje negativní tlak do oblasti mezi krunýřem 
a přilehlou částí trupu. V případě potřeby zvýšení vdechované 
koncentrace kyslíku (FiO2), je nutná jeho aplikace stejným 
způsobem jako u spontánně ventilujících pacientů, tedy nej-
častěji pomocí nosních brýlí nebo obličejových masek.

nezhoršení stavu vědomí a ostatních vitálních funkcí, zejména 
pak hemodynamických parametrů a respirace. Úspěch inici-
ální léčby byl zaznamenán u 30 nemocných, 24 pacientů se 
dále zhoršilo. Byl nalezen významný rozdíl mezi odpovědí 
na iniciální terapii a konečným výsledkem léčby (p=0,00137) 
(obr.  č.  4). Úspěšně vyléčení nemocní měli nižší počáteční 
hodnotu sérového prokalcitoninu než neúspěšně léčení, ale 
tento rozdíl nebyl statisticky významný. Míra postižení plic-
ního parenchymu hodnocená ze skiagramu hrudníku, poru-
cha metabolismu natria, přítomnost poruchy acidobazické 
rovnováhy, ani odchylky ostatních sledovaných parametrů 
nekorelovaly v našem souboru s konečným výsledkem léčby. 
Také zjištění etiologického agens nepřineslo nemocným bene-
fi t a konečně nebyl rozdíl mezi prognózou pacientů s komu-
nitní a nozokomiální pneumonií.

Obr. č. 1: Aplikace BCV

Obr. č. 4: Odpověď na iniciální terapii a její vliv na 
konečný výsledek léčby
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Moderní bifázické krunýřové ventilátory mají několik 
režimů, ve kterých jsou schopny pracovat:

1. kontinuální negativní tlak, který zvyšuje úroveň 
funkční reziduální kapacity, upravuje tak velikost plic-
ních objemů a snižuje práci dýchacích svalů;

2. kontrolovaná ventilace – režim, který zabezpečuje apli-
kaci přístrojem řízených dechů v pravidelné frekvenci, 
které však nebrání pacientovi spontánně se nadechovat 
i mimo ně;

3. synchronizovaná ventilace umožňuje asistovanou ven-
tilační podporu;

4. vysokofrekvenční oscilace může být aplikována až do 
2 000 oscilací za minutu, ale v neinvazivním režimu je 
nejčastěji používána pro mobilizaci sekretu dýchacích 
cest;

5. některé typy těchto ventilátorů mají navíc režim 
srdeční synchronizace, který je výhodný při někte-
rých klinických situacích (některé kardiochirurgické 
výkony, ventilace při MR vyšetření srdce, apod.).

Mezi hlavní indikace bifázické krunýřové ventilace 
(BCV) patří selhání ventilační pumpy, jako např. exacerbace 
chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), neuromusku-
lární onemocnění, deformity hrudní stěny, apod., které jsou 
doprovázeny hyperkapnickou respirační insufi ciencí s  respi-
rační acidózou. S  výhodou se BCV používá při odvykání 
pacientů od invazivní ventilační podpory nebo v kombinaci 
s invazivní ventilační podporou ke zlepšení funkce srdečních 
komor.

Určitým omezením pro BCV jsou invazivní vstupy na 
přední straně hrudníku či břicha (nejčastěji drény), na druhé 
straně, na delší dobu fi xovaný krunýř omezuje alespoň do 
určité míry polohování pacienta na lůžku.

Na JIP naší kliniky používáme Hayekův bifazický kru-
nýřový ventilátor (Hayek RTX Respirator), který jsme v první 
fázi klinického zkoušení testovali na 10 pacientech v celkové 
analgosedaci. Cílem bylo zjistit, zda je krunýřový ventilátor 
schopen ve srovnání se standardní invazivní umělou plicní 
ventilací při aplikaci tlakové podpory stejné úrovně zabez-
pečit srovnatelnou velikost dechového objemu (Vt). Tato 
část klinického zkoušení musela být předčasně ukončena pro 
nesplnění primárního kritéria. U pacientů v  analgosedaci 

došlo v průběhu BCV k významnému poklesu Vt (obr. č. 2, 
p=0,0004), který měl za následek tendenci k vyšším hodno-
tám parciální tlaku oxidu uhličitého v arteriální krvi (pCO2, 
obr. č. 3, p=0,0831). Navzdory těmto nálezům bylo post hoc 
analýzou zjištěno, že efektivita ventilace, hodnocená podle 
velikosti mrtvého prostoru, zůstala beze změn.

Z našich dosavadních zkušeností vyplývá, že BCV před-
stavuje svojí podstatou fyziologický způsob podpory ventilace, 
jehož maximální efekt je patrný v režimu asistované ventilace.

Obr. č. 3: Změna pCO2 při aplikaci BCV

Obr. č. 2: Změna Vt při aplikaci BCV
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  Funkční vyšetření plic u nespolupracujících dětí

V prvním letošním čísle našeho časopisu byla otištěna úvodní část článku Funkční vyšetření plic 
u nespolupracujících dětí. 

Pokračování článku připravujeme pro číslo 3/2011, které vychází 1. října 2011. 
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Tab. č. 1: Srovnání hustoty a viskozity
 hustota viskozita

 ρ η
 g.m-3 dyn.s.cm-2

kyslík 1,429 211

helium 0,179 201

dusík/kyslík 80/20 1,293 188

heliox 80/20 0,429 203

heliox 70/30 0,554 204

heliox 60/40 0,678 207

Helium a heliox
Tomáš Tyll, Roman Zazula, Martin Müller
Anesteziologicko-resuscitační klinika, 1. LF UK a FTNsP, Praha

Helium, plyn bez barvy, zápachu, chuti, netoxický 
a inertní, bylo objeveno francouzským astronomem Janssenem 
ve sluneční koróně v roce 1868. V roce 1895 byl prvek poprvé 
izolován na Zemi Britem Ramsayem. Tento druhý nejrozšíře-
nější prvek ve vesmíru tvoří jen 0,000524 % zemské atmosféry.

Druhý prvek periodické soustavy prvků vzniká na Zemi 
většinou radioaktivním rozpadem těžších elementů a je zachy-
cen ve směsi přirozených plynů (cca do 7 % objemové kon-
centrace). Z této směsi se získává frakční destilací. Nejbohatší 
ložiska na světě jsou v  USA (Texas, Oklahoma, Kansas 
a Skalisté hory), na Středním Východě a v Rusku. Zásoby helia 
se tenčí a předpokládá se, že zemské zásoby vystačí ještě asi na 
čtyřicet let.

V  době objevení nemělo helium praktické uplatnění. 
Během I. světové války, zejména po neštěstí Hindenburgu, se 
začalo používat jako nevýbušná náplň vzducholodí. K respi-
račním účelům používali jako první směs helia s  kyslíkem 
(heliox) potápěči.

Do medicíny uvedl helium Barach v  roce 1934, jed-
nak tím, že prokázal jeho nezávadnost (dvouměsíčním pře-
žitím myší v  atmosféře s  vysokým procentem helia) a také 
následnými experimenty s pacienty s různými typy obstrukcí 
dýchání (astma, krup), u nichž vyvolávalo dýchání helia pro-
mptní úlevu.

K  pochopení mechanismu účinků helia je třeba malý 
exkurz do fyzikálních zákonů popisujících proudění plynů 
a základních fyzikálních vlastností helia.

Atomová hmotnost helia je 4 (g/mol), nízká atomová 
hmotnost způsobuje rychlou difúzi plynu a ztěžuje podmínky 
skladování. Tabulka č. 1 srovnává dvě základní fyzikální veli-
činy, hustotu a viskozitu, ovlivňující chování tekutin a plynů 
během proudění, a to u plynů které běžně dýcháme (vzduch = 
dusík/kyslík, 80/20). Z uvedených dat jednoznačně vyplývá, že 
ačkoliv má helium o něco vyšší viskozitu než vzduch, zásad-
ním rozdílem je nižší hustota. Současně z údajů vyplývá, že 

při použití směsí s nižším obsahem helia, tuto svou výhodu 
rychle ztrácí, dýchání směsi s  koncentrací menší než 50 % 
helia nemá klinický význam.

Tepelná vodivost (schopnost látky vést teplo) je další 
fyzikální veličinou, kterou se helium od vzduchu liší (helium 
352, vzduch 58 μcal.cm-1.s-1.°K-1). V klinické medicíně nebyla 
významná hypotermie navozená během dýchání helioxu, na 
rozdíl od zvířecího experimentu, pozorována.

Proudění plynů v  trubici je buď laminární, turbulentní 
nebo přechodné. Vlastnosti laminárního proudění popisuje 
zákon Hagen-Poiseuille: Q=(π.r4.ΔP)/(8.η.Δl) – rychlost 
proudění je přímo úměrná poloměru trubice (r) a tlakovému 
gradientu (ΔP), nepřímo úměrná viskozitě plynu (η) a délce 
trubice (l).

Z uvedeného je zřejmé, že laminární proudění je nezá-
vislé na hustotě a závislé na viskozitě. Nepatrné rozdíly ve 
viskozitě, kyslík > helium > vzduch, nezpůsobují zásadní roz-
díl v  laminárním proudění mezi těmito plyny. Turbulentní 
proudění je méně účinné než laminární a jeho zákonitosti 
popisuje následující rovnice: Q2=(4.π.r5.ΔP)/(ρ.l) – druhá 
mocnina rychlosti proudění, je stejně jako u laminárního 
proudění, přímo úměrná tlakovému gradientu a poloměru, 
nepřímo úměrná délce trubice a nikoliv viskozitě, ale hustotě 
(ρ). Turbulentní proudění je tedy závislé na hustotě a nezá-
vislé na viskozitě. K stejné rychlosti proudění je tedy u heliox 
potřeba nižšího tlakového gradientu, respektive při stejném 
ΔP bude proudění rychlejší.

Pravděpodobnost, že v  dané trubici, vznikne lami-
nární nebo turbulentní proudění popisuje Reynoldsovo číslo: 
Re=(ρ.v.r)/η – jeho hodnota je přímo úměrná hustotě plynu 
(ρ), rychlosti proudění (v) a poloměru trubice (r) a nepřímo 
úměrná viskozitě daného plynu (η). Při hodnotě < 2 000 bude 
proudění pravděpodobně laminární, > 4 100 turbulentní. Tzn. 
při stejné rychlosti proudění a poloměru trubice bude pro 
plyn o nižší hustotě Reynoldsovo číslo nižší. Převedeno do kli-
nické praxe: dýchání helioxu usnadňuje turbulentní proudění 
a rozšiřuje i oblast laminárního, tedy efektivnějšího proudění.

Proudění plynu orifi cem (např. zúžené dýchací cesty) 
popisuje následující vztah: Q=(2.ΔP/ρ)1/2 – i zde je patrné, že 
rychlost klesá s narůstající hustotou. Podobně jako kdybychom 
stejným hrdlem láhve lili buď vodu (heliox) nebo olej (vzduch). 
Bernoulliho princip můžeme aplikovat na částečně obturované 
dýchací cesty: (P1–P2)=1/2.ρ.(v2

2–v1
2) – z  uvedeného vztahu 

lze vyvodit, že k udržení rychlosti proudění v daném zúžení je 
pro plyn s nižší hustotou potřeba nižších tlaků.

Podle Grahamova zákonu je rychlost difúze nepřímo 
úměrná druhé mocnině hustoty, srovnáme-li helium a kyslík, 
difunduje helium 1,8krát rychleji než kyslík.
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26 KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL   2/2011

Pozn. oxid uhličitý difunduje do helioxu 2,75krát rych-
leji než do vzduchu, což možná také přispívá k jeho snazší eli-
minaci (samozřejmě vedle zásadního vlivu na proudění a ven-
tilaci viz níže) u obstrukčních poruch.

Biologická inertnost, nízká atomová hmotnost, nízká 
hustota a vysoká rychlost difúze jsou souhrnem základní 
výhodné chemické a fyzikální vlastnosti helia.

Ačkoliv je helium inertní a jeho indikace v medicíně jsou 
založeny jen na fyzikálně-chemických vlastnostech, objevily 
se v poslední době práce, které prokazují in vitro protizánět-
livé působení helia a rozšiřují jeho použití k prevenci ische-
micko-reperfúzního poškození (kardio, neuroprotekce), toto 
působení nebylo prokázáno in vivo.

Od třicátých let minulého století bylo helium/heliox 
používáno, vedle standardní léčby, u řady nemocí jejichž 
společným rysem je obstrukce dýchacích cest horních i dol-
ních. Jedná se zejména o astma a chronickou obstrukční 
plicní nemoc. Z pediatrických indikací navíc obstrukce hor-
ních dýchacích cest (epiglotitida, laryngotracheobronchitida) 
a bronchiolitida.

Byla publikována řada prací vyzdvihujících efekt helia 
u výše vyjmenovaných onemocnění, většina z nich má spíše 
charakter kazuistik či malých studií a dosud nebyla prokázána 
účinnost helia/helioxu z hlediska medicíny založené na důka-
zech (evidence based medicine).

K nejvíce zkoumaným onemocněním logicky patří chro-
nická obstrukční plicní nemoc (COPD), respektive použití 
helioxu jako adjuvans ke zvládnutí její akutní exacerbace. 
Vysoká incidence spolu s  vysokou mortalitou a morbiditou, 
stejně jako patofyziologický základ nemoci k použití helioxu 
jako by přímo vyzývaly.

Inhalace helioxu u těchto pacientů, jak potvrdila řada 
prací, redukuje rezistenci dýchacích cest, snižuje intrinsický 
PEEP, dechovou práci, zlepšuje eliminaci oxidu uhličitého 
s úpravou respirační acidózy a ulevuje od dušnosti. Uvedený 
efekt je patrný jak u spontánně ventilujících pacientů tak 
u  pacientů na umělé plicní ventilaci (neinvazivní i  inva-
zivní). U posledně jmenované skupiny pak díky ovlivnění 
hyperinfl ace, kromě snížení agresivity umělé plicní ventilace, 
vede i k příznivému ovlivnění hemodynamiky. K pozitivním 
účinkům inhalace helioxu patří i lepší průnik inhalační tera-
pie, která tvoří jeden ze základů léčby exacerbace COPD. Za 
velmi nepříznivou situaci v léčbě akutní exacerbace COPD je 
obecně považována nutnost intubace a invazívní plicní ven-
tilace. Cílem mnoha studií je tak prokázat význam helioxu 

v odvrácení intubace/invazivní ventilace s následnou redukcí 
morbidity, mortality, délky a nákladů hospitalizace. Toto se 
neprokázalo a statisticky nemá inhalace helioxu signifi kantně 
lepší výsledky než dnes už standardně používaná neinvazivní 
ventilace per se.

V dosud publikovaných studiích je obvykle zřejmý pro-
mptní klinický účinek s dopadem zejména na dušnost, fyzi-
ologické hodnoty dýchání, oběh, vnitřní prostředí, snížení 
agresivity umělé plicní ventilace atd. Zatím se nepodařilo pro-
kázat jednoznačný efekt helioxu na outcome pacientů.

Helium a heliox nevykazují žádné klinické nežádoucí 
účinky. Komplikace mohou přinést technické aspekty jeho 
aplikace, je třeba si uvědomit, že přístroje pro umělou plicní 
ventilaci, průtokoměry apod. jsou kalibrovány na kyslík 
a  vzduch. Použití těchto přístrojů s  helioxem vede k  tomu, 
že monitorované hodnoty či podávané průtoky neodpovídají 
skutečnosti a získat příslušné „přepočítávací“ koefi cienty není 
vždy jednoduché.

Problematické může být použití helioxu u pacientů, 
kterým FiO2 20 % „nestačí“, případné navyšování inspirační 
frakce kyslíku samozřejmě snižuje klinický efekt. Nástup 
efektu helioxu je okamžitý, nedostaví-li se, není na co čekat 
a v případě těžkého respiračního selhání přistoupit k intubaci 
a umělé plicní ventilaci.

Neopominutelná není ani cena helioxu. V současné době 
probíhají práce na systému, který by za použití zpětného vde-
chování snížil nároky na používané průtoky helioxu a tím 
i náklady na léčbu.

I když není možné pohlížet na heliox jako na standardní 
prostředek ke zvládnutí akutní exacerbace COPD či dalších 
nemocí s obstrukcí dýchacích cest, může pomoci. Je-li k dis-
pozici, autoři tohoto článku rozhodně doporučují heliox 
použít.
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H1N1 pneumonie – rescue postupy
Jan Votava, Tomáš Tyll, Roman Zazula
Anesteziologicko-resuscitační klinika, 1. LF UK a FTNsP, Praha

Chřipka H1N1 (též nazývaná prasečí, mexická, nebo 
pandemická) se poprvé objevila v Mexiku v březnu 2009. 
Jako etiologické agens byl identifi kován nový virus chřipky A/
H1N1, který se velmi rychle rozšířil po celém světě. Během této 
pandemie přibližně 25 % hospitalizovaných pacientů vyžado-
valo příjem na ICU (intensive care unit), nejčastěji pro hypo-
xemické respirační selhání (ALI/ARDS – acute lung injury, 
acute respiratory distress syndrome) při virové pneumonii, 
u více než 60 % pacientů byla indikována umělá plicní ven-
tilace a jejich mortalita byla 7–52 %. Rizikovými faktory pro 
těžký průběh chřipky byly: probíhající chronické onemocnění, 
obezita, těhotenství, nízký a vysoký věk. Proti běžné sezónní 
chřipce byl však významný nárůst těžkých forem i u  dosud 
zdravých mladých jedinců. Od března do srpna 2009 bylo dle 
WHO celosvětově hlášeno 18 449 úmrtí. Primární příčinou 
smrti bylo ve většině případů akutní hypoxemické respirační 
selhání (ARDS), bezprostřední příčinou pak multiorgánové 
selhání (MOF).

Kromě včasného nasazení specifi cké antivirové terapie 
(oseltamivir, zanamivir),  prokazatelně zlepšující outcome 
(CDC 2009), byla další léčba podpůrná, zaměřená zejména 
na zvládnutí těžké hypoxemie při ALI/ARDS, která tradičně 
zahrnuje  „optimální” ventilační postupy, nutriční podporu, 
tekutinový management a prevenci iatrogenních komplikací. 

Současná ventilační strategie u pacientů s ARDS, bez 
ohledu na etiologii, která snižuje riziko VALI/VILI (venti-
lator associated/induced lung injury), se nazývá protektivní 
plicní ventilace. Jde o ventilaci redukovanými dechovými 
objemy (Vt 5–6 ml/kg) a limitovanými tlaky v dýchacích 
cestách (Pplat. <30 cm H2O). Studie ARMA ARDS Network 
v roce 2000 prokázala signifi kantní snížení mortality o 25 % 
u protektivně ventilovaných pacientů (ARDS Network 2000). 
Přes tento posun je však mortalita ARDS stále vysoká (okolo 

30  %). Problémem zůstává dosažení adekvátní oxygenace 
(SpO2 >90 %/PaO2 >60 mmHg) při zachování parametrů pro-
tektivní ventilace. Z tohoto důvodu je proto v případech per-
zistentní hypoxemie zvažováno nasazení některé z rescue tera-
pií. Všechny tyto metody obvykle zlepšují oxygenaci, u žádné 
však nebyl dosud signifi kantně prokázán vliv na přežití, s nad-
sázkou bývají proto také někdy označovány jako rescue „oxy-
genační” terapie. Vysvětlením této skutečnosti je, že většina 
pacientů fi nálně neumírá na hypoxemii, ale na MOF, a hypo-
xemie je jen jedním z příznaků a nikoliv příčinou stavu, oxy-
genaci per se nelze brát jako dobrý marker ireverzibilního 
poškození plic ani mortality. Na defi nitivní zhodnocení pří-
nosu rescue terapií se stále čeká.

V přehledu níže jsou uvedeny v současnosti nejčas-
těji užívané rescue postupy u ARDS, navíc s hodnocením 
z  pohledu EBM (evidence based medicine), včetně klinických 
zkušeností během H1N1 pandemie.

Mezi alternativní ventilační strategie používané u ARDS 
patří recruitment maneuver, APRV či HFOV.

Studie zkoumající vliv provádění recruitment manévru 
(RM) u ARDS prokazují přechodné zlepšení oxygenace bez 
signifi kantního nárůstu počtu barotraumat, avšak bez zřej-
mého vlivu na přežití. U pacientů s H1N1, kde byly často pou-
žívány vysoké hodnoty PEEP, nejsou data sledující vliv RM na 
outcome k dispozici.

U moderních ventilačních metod, jako je APRV (airway 
pressure release ventilation), které teoreticky umožňují lépe 
dosáhnout protektivní ventilace, je srovnávacích prací zatím 
málo, navíc vliv na mortalitu či délku ventilace nebyl dosud 
prokázán. U H1N1 byla tato ventilační metoda použita pouze 
u malého počtu pacientů s pouze krátkodobým efektem na 
zlepšení oxygenace.

High frequency oscillatory ventilation (HFOV) je metoda 
úspěšně užívaná v neonatologii a pediatrii, teoreticky ideálně 
splňující kritéria protektivní plicní ventilace. Srovnávací stu-
die u dospělých od roku 1980 (Derdak et al. 2002) prokázaly 
HFOV jako bezpečnou a efektivní ventilační metodu, která 
během prvních dvou dní zlepšuje oxygenaci, nicméně bez 
vlivu na mortalitu či délku ventilace. Dosud nebyla stano-
vena jasná pravidla, kdy iniciovat a ukončit HFOV. Ve studii 
Papazianiho (Papazian et al. 2005) je zlepšení oxygenace při 
použití HFOV a pronační polohy provázeno vzestupem pro-
zánětlivých cytokinů, což může být vysvětlením neklesající 
mortality. V současnosti se čeká na výsledky randomizované 
pilotní studie Oscillate. U H1N1 pacientů byla HFOV taktéž 
na našem pracovišti používána primárně jako rescue terapie 
při oxygenačním selhání konvenční ventilace.
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K neventilačním strategiím patří pronační poloha, inha-
lační vazodilatancia, kortikosteroidy, surfaktant a mimotělní 
membránová oxygenace.

Pronační poloha je dalším užívaným rescue postu-
pem u ARDS (včetně našeho pracoviště), která u části paci-
entů zlepšuje distribuci perfuze do ventilovaných plicních 
oblastí, snižuje intrapulmonární shunt a zlepšuje oxygenaci. 
Četné studie prokázaly jasné zlepšení oxygenace u asi 70  % 
pacientů a dále snížení incidence VAP (ventilator associated 
pneumonia), avšak opět bez vlivu na mortalitu. Malé zlepšení 
mortality bylo pozorováno u skupiny nejvážněji nemocných. 
Pro zvýšené riziko extubace a otlaky není metoda doporučena 
rutinně u všech ARDS pacientů. Indikována by měla být indi-
viduálně v případech život ohrožující hypoxemie. Pro H1N1-
ARDS nejsou k dispozici žádné specifi cké studie.

Inhalační podávání NO (iNO) je metodou běžně pou-
žívanou v terapii plicní hypertenze novorozenců. NO jako 
potentní vazodilatátor vede ke zlepšení krevního průtoku 
ve ventilovaných plicních okrscích a tak ke zlepšení výměny 
dýchacích plynů. Systematická review u ARDS však prokázala 
pouze krátkodobý vliv na oxygenaci, bez efektu na mortalitu 
či délku ventilace. Použití proto zůstává vyhrazeno pouze jako 
rescue terapie pro život ohrožující hypoxemii v kombinaci 
s jinými terapeutickými modalitami. Totéž platí pro inhalační 
podávání prostacyklinu a jiných prostaglandinů jako alterna-
tiv k iNO. Zkušenosti s podáváním iNO u H1N1 jsou malé 
a nedovolují v současnosti obecnější doporučení, v některých 
případech byl iNO úspěšně použit k stabilizaci během napo-
jení na ECMO.

Podávání surfaktantu je standardem v léčbě ARDS 
novorozenců. Obdobný účinek však dosud nebyl prokázán 
u  dospělých. Závěry současných studií jsou kontroverzní, 
pouze v jediném případě došlo ke zlepšení oxygenace a mor-
tality. Surfaktanty jiného složení možná přinesou v budouc-
nosti lepší výsledky.

U kortikosteroidů podávaných ve vysokých dávkách 
v časné fázi ARDS nebyl pozorován zlepšený outcome. V pro-
tikladu, u déle než sedm dní trvajícího ARDS, metylpredniso-
lon v malé dávce zlepšuje 60–180denní mortalitu při podání 
před 14. dnem nemoci dle studie ARDSnet. Následná meta-
-analýza (Tang et al. 2009) potvrdila účinek nízkých dávek 
kortikoidů u perzistujícího ARDS (>7 dní) bez nárůstu infekč-
ních komplikací a bez vlivu na zlepšení oxygenace. Otázka 
rutinního podávání steroidů nicméně není defi nitivně vyře-
šena a efekt kortikoterapie by měl být prověřen rozsáhlou ran-
domizovanou studií. U H1N1 nebyl u časně podávané korti-
koterapie pozorován lepší outcome, naopak počet infekčních 
koplikací byl vyšší.

ECLS/ECMO (extracorporeal life support/ extracorpo-
real membrane oxygenation) je úspěšně používanou metodou 
v terapii těžkého respiračního selhání novorozenců. U dospě-
lých s ARDS je primární indikací riziko úmrtí vyšší než 80 % 
(alveolo-arteriální gradient >600 mmHg a PaO2/FiO2<70 
při FiO2 1,0) při optimální ventilační a další podpůrné tera-
pii. Technologie ECLS může být veno-venózní (většinou), či 

veno-arteriální. Ihned po napojení na ECSL je možno zahájit 
protektivní plicní ventilaci k minimalizaci VILI. Nutnou sou-
částí metody je systémová antikoagulace. Po zlepšení funkce 
plic je prováděn weaning od ECLS, snižováním FiO2, průtoku 
a  následně při dostatečné funkci plic zakončený dekanylací 
(defi nitivní odpojení od ECMO). Starší studie dokumentovaly 
přežití u 52 % pacientů s ARDS napojených na ECMO, nega-
tivními prediktory přežití byly: vysoký věk, vstupní pH<7,1, 
nízký PaO2/FiO2 a délka předchozí UPV. V poslední době uve-
řejněné výsledky britské, multicentrické, prospektivní, rando-
mizované studie CESAR (Peek et al. 2009) přinesly šestimě-
síční přežití u 63 % pacientů v ECMO skupině oproti 47 % 
ve skupině ventilovaných bez ECMO. Závěr byl formulován 
tak, že management ARDS standardizovaným protokolem ve 
specializovaném ECMO centru rezultuje v lepší přežití oproti 
nejlepší péči jiných centrech v UK.

ECMO jako rescue metoda byla užita celosvětově v léčbě 
těžkého respiračního selhání H1N1 etiologie, výsledky však 
dosud nejsou plně k dispozici. Zajímavý je závěr australsko-
-novozélandské retrospektivní studie (ANZ ECMO 2009), kde 
u třetiny ventilovaných H1N1 pacientů bylo nasazeno ECMO 
a mortalita u této relativně homogenní skupiny pacientů 
s  ARDS, kterou tvořili často mladí, dosud zdraví lidé, byla 
21 %. Tento povzbudivý výsledek zvedl vlnu zájmu o použití 
ECMO u H1N1 ARDS i v Evropě, kam epidemie dorazila se 
zpožděním.

ELSO (extracorporeal life support organization) sbírá 
data z mezinárodních ECMO center od roku 1986 a z důvodu 
nárůstu využití ECMO během pandemie byl založen H1N1 
ECLS registr. Shromážděná data budou teprve vyhodno-
cena. V současnosti došlo též k významným technologickým 
pokrokům, jako je používání jediné bikavální dvouluminné 
kanyly minimalizující recirkulaci, a low-rezistence, high-fl ow 
oxygenační membrány s méně trombogenním efektem, které 
dle předpokladů mohou mít pozitivní vliv na přežití. Přestože 
v současné době není dostatek důkazů, aby bylo možné dopo-
ručit ECMO všem pacientům s respiračním selháním virové 
etiologie, měla by být nadále tato rescue terapie zvažována 
pro případy těžkého respiračního selhání a neúspěchu některé 
jiné, méně invazivní, rescue metody. 
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Upoutávka

Bez ohledu na to, že EBM nemá v současnosti dost 
důkazů k paušálnímu doporučení popsaných rescue postupů 
v terapii těžkého hypoxemického respiračního selhání, jejich 
používání je realitou a vedlo k překonání hypoxemie a umož-
nění vyléčení mnoha pacientů.
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Wilhelm Conrad Röntgen
(27. 3. 1845–10. 2. 1923)

Slavný německý fyzik Wilhelm Conrad Röntgen svým 
objevem „paprsků X“ způsobil doslova revoluci nejen ve 
fyzice, ale snad ještě více v medicíně. Proto jako vůbec první 
vědec obdržel v roce 1901 Nobelovu cenu za fyziku.

Narodil se v  malém městečku Lennep nedaleko 
Düsseldorfu v  rodině drobného obchodníka. Své dětství 
strávil v  Holandsku. Ve škole příliš nevynikal, z  gymnázia 
v Utrechtu byl vyloučen a po externím studiu neprošel ani při 
maturitní zkoušce (sdělili mu, že „pro nedostatečnou znalost 
starých jazyků neobstál“). Možná i z těchto důvodů o mnoho 
let později odmítl místo vedoucího katedry fyziky na univer-
zitě v Utrechtu. Nicméně se nemohl zapsat k dalšímu studiu 
na univerzitě a odešel proto studovat na polytechnickou školu 
do Curychu. Zde získal v roce 1868 titul strojního inženýra, 
ale v té době mu již učarovala fyzika a v ní zejména její experi-
mentální část. Stal se asistentem německého profesora fyziky 
Augusta Kundta (1839–1894), který přednášel na curyš-
ské polytechnice a proslavil se zejména vypracováním nové 
metody měření rychlosti zvuku.

V té době Röntgen zkoumal především piezoelektrické 
vlastnosti krystalů. Objevil a popsal magnetické pole pohy-
bujícího se elektrického náboje, které později holandský fyzik 
Hendrik Antoon Lorentz (1853–1928) nazval „Röntgenovým 
proudem“. To mělo velký význam pro další rozvoj elektro-
dynamiky. Z  fyziky se Röntgen v  roce 1874 ve Štrasburku 
habilitoval na docenta. O rok později se stal profesorem na 
Zemědělské akademii v  Hohenheimu. Za další rok dostal 
místo profesora fyziky ve Štrasburku a tady se poprvé začal 
zajímat o studium elektrických výbojů v  plynech a o šíření 
světla elektrickým polem.

V  roce 1879 přešel jako profesor fyziky na univerzitu 
v Giessenu (byl zde i ředitelem Fyzikálního ústavu) a v roce 
1885 na univerzitu ve Würzburgu, kam jej pozval známý 
německý fyzik Friedrich Wilhelm Georg Kohlrausch (1840–
1910). Röntgen provedl mnoho experimentálních výzkumů 
v různých oblastech fyziky. Studoval vlastnosti kapalin (stla-
čitelnost, povrchové napětí a viskozitu). S  velkou přesností 
zkoumal měrné teplo plynů, pohlcování infračerveného 
záření plynnými látkami, vnitřní fotoefekt a dvojlom světla 
v krystalických i kapalných prostředích.

Svůj největší objev učinil Röntgen již jako rektor univer-
zity ve Würzburgu. Datum je přesně známé – 8. listopad 1895. 
Toho večera pracoval v  zatemněné laboratoři. Při pokusu 
s  katodovými paprsky ve zředěném plynu uvnitř skleněné 
trubice spatřil na papírovém stínidle pokrytém vrstvou pla-
tinokyanidu barnatého umístěném asi 3 metry od výbojové 
trubice, stejně jako na fl uorescenčních krystalech polože-
ných na stole nedaleko trubice záhadné světelné záblesky. Ty 
nezmizely, ani když trubici obalil do černého papíru, nepro-
pouštějícího nejen viditelné světlo, ale ani ultrafi alové záření. 

Röntgen pochopil, že při výboji vycházejí ze stěn výbojové 
trubice proti katodě ještě předtím nikým nezpozorované nevi-
ditelné paprsky, které nazval „paprsky X“. Röntgen byl barvo-
slepý a  možná proto přesněji rozeznával nejjemnější rozdíly 
jasnosti světla.

Následujících 7 týdnů usilovně prověřoval svá pozoro-
vání a zkoumal vlastnosti neznámých paprsků, přičemž svůj 
objev tajil nejen před asistenty a studenty, ale i před manžel-
kou (dokonce se v laboratoři zamykal). Vkládáním překážek 
z různých látek a různé síly (kniha, dřevěné prkénko, balíček 
karet, hliníkový plíšek, aj.) do dráhy „paprsků X“ měřil sílu 
jejich průchodnosti (procházely mj. i lidským tělem). Zjistil, 
že mají podobně jako viditelné světlo fotografi cký účinek a tak 
22. prosince 1895 zhotovil s nimi první fotografi i kostry živé 
lidské ruky. Byla to ruka jeho ženy a snímek ruky paní Berty 
Röntgenové byl prvním rentgenovým snímkem vůbec a oble-
těl doslova celý svět.

Na konci roku 1895 (28. prosince) oznámil svůj objev na 
zasedání Würzburgské fyzikálně-lékařské společnosti pod pro-
stým názvem „O novém druhu paprsků“. Jak uvádí Josef Kuba 
v medailónku Wilhelma Conrada Röntgena v „Přemožitelích 
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času č. 1“, prozíravě zaslal jeden výtisk této své zprávy profe-
sorovi Františku Exnerovi do Vídně, protože již tehdy vzni-
kaly spory o prioritu některých objevů. Již 9. ledna 1896 se ve 
würzburgském deníku objevila zpráva o jeho objevu; Röntgen 
měl první přednášku o „paprscích X“ až o 14 dní později.

O svých pozorováních podal v následujících dvou letech 
ještě dvě zprávy, v  nichž vyčerpávajícím způsobem popsal 
vlastnosti „paprsků X“, dnes nazývaných röntgenovým záře-
ním. V  lednu 1896 na zasedání anglické společnosti lékařů 
a přírodovědců zhotovil před užaslými vědci fotografi i ruky 
jistého anatoma, na níž byly jasně viditelné jednotlivé kosti. 
Dokázat elektromagnetickou povahu paprsků se však poda-
řilo až v roce 1912 německému teoretickému fyzikovi Maxi 
Th eodoru Felixovi von Lauemu (1879–1960), profesoru 
na univerzitách v Curychu, Frankfurtu nad Mohanem, 
Göttingenu a Berlíně, který navázal na Röntgenovy pokusy.

„Paprsky X“ byly na jeho počest nazvány rentgenovými. 
Velkou radost z  nich měli především lékaři, neboť paprsky 
umožňovaly zkoumat lidské tělo a jeho kostru, aniž by se 
musela provádět pitva. Jako první je začali využívat chirur-
gové, kteří jásali nad tím, že mohli získávat snímky s  expo-
zicí jen několika málo vteřin. Diagnostické úspěchy pak rent-
genové paprsky slavily při diagnóze kostních zlomenin a při 
zjišťování cizích těles v  těle. Pak již následovalo hodnocení 
stínů při plicních onemocněních nebo poznávání žlučových 
kaménků. Někteří lékaři rozvěšovali černobílé fotografi e kostí 
ruky a nohy po stěnách svých pracoven jako formu reklamy.

Pouhý rok po objevu těchto paprsků již byly publikovány 
rozsáhlé práce o jejich využití v  lékařství, například při dia-
gnóze tuberkulózy. Později se rentgenových paprsků začalo 
užívat také při léčbě zhoubných nádorů rakoviny. Je však 
třeba uvést, že časté ozáření rentgenem nese v  sobě i riziko 
ohrožení zdraví. Vídeňskému lékaři Quido Holzknechtovi 
(1872–1931) museli jeho kolegové v  sérii 28 operací ampu-
tovat články popálených prstů a nakonec celou ruku. Také 
slavný český chirurg Rudolf Jedlička (1869–1926) přišel o tři 
prsty, protože rentgenoval nechráněnýma rukama.

Profesor Ivan Lesný ve své knize „Slavní lékaři“ uvádí 
následující zajímavost: po publikování Röntgenova objevu 
v tisku se jej však nechopili nejdříve lékaři, ale různí kočovní 
umělci, kteří si opatřovali katodovou lampu a na poutích a v cir-
kusech hádali s její pomocí lidem, kolik mají mincí v tobolce 
nebo co mají v kapsách a udivovali tak své publikum. Známý 
český urolog MUDr. Jiří Švejnoha (publikující pod pseudo-
nymem Jiří Noha) ve své velmi populární knize „Lékař léčí, 
příroda uzdravuje“ uvádí příklady rozruchu, který Röntgenův 
vynález vyvolal. Poštmistři upozorňovali na riziko porušo-
vání listovního tajemství, důstojníci generálního štábu chtěli 
tajemných paprsků použít k odhalení pozic nepřítele a faráři 
hřímali z kazatelny: „Röntgen ohrožuje mravopočestnost!“.

V  roce 1900 Röntgen přijal pozvání na univerzitu 
v  Mnichově, kde působil 20 let. Svůj objev „paprsků X“ 
si  nedal patentovat a odmítl nabídky několika fi rem, aby se 
stal jejich společníkem při komerčním využití rentgenových 
paprsků. Předal svůj vynález lidstvu a do konce života zůstal 
skromným experimentátorem ve své laboratoři. Odmítal také 
všechny pocty (kromě již zmíněné Nobelovy ceny), mj. odmítl 
čestné a výborně honorované místo v  berlínské Akademii 
věd a zřekl se dokonce i šlechtického titulu, který mu nabízel 
bavorský princ. Celou fi nanční částku spojenou s  udělením 
Nobelovy ceny věnoval své univerzitě.

Za první světové války trpěl nedostatkem potravin 
a  musel nechat roztavit zlatou Rumkorfovu medaili, aby si 
udržel svůj dům v Mnichově. Na venkově vlastnil malou dře-
věnou chatu, kde mu sousedé udělili nebývalou výsadu – mohl 
volně chodit po jejich polích a lukách – i to byla forma ocenění. 
Zemřel v úplné samotě a bídě na rakovinu v Mnichově. Jeho 
jméno nese název jeden z lékařských oborů: rentgenologie.

První regntgenový snímek na světě: ruka Berty 
Röntgenové (manželky W. C. Röntgenna)

Mgr. Josef Švejnoha
U kombinátu 39
100 00 Praha 10
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Zpráva z konference Pneumologické sekce ČAS
(16. 4. 2011, Nemocnice Na Homolce, Praha)

Eva Feketeová
předsedkyně pneumologické sekce ČAS

Jubilejní X. konference Pneumologické sekce České aso-
ciace sester se konala 16. 4. 2011, už podruhé v Kongresovém 
centru Nemocnice Na Homolce a zúčastnilo se jí 90 sester 
z celé České republiky. Velice milým překvapením byla účast 
pozvané čerstvě zvolené „staronové“ prezidentky ČAS paní 
Mgr. Dany Juráskové PhD., MBA, která na úvod pozdravila 
účastníky konference. 

Tématem konference byla Aspirace cizích těles a inha-
lační trauma. První blok přednášek zahájil as. MUDr. 
Vladimír Koblížek z Plicní kliniky FN Hradec Králové, který 
se již tradičně našich konferencí aktivně účastní. Název jeho 
přednášky byl Aspirace. Jedná se o inhalaci orofaryngeálního 
a/nebo žaludečního obsahu do laryngu a dolních cest dýcha-
cích. Klinické situace vyvolané aspirací můžeme rozdělit na 
aspiraci cizího tělesa do dýchacích cest, aspirační (infekční) 
pneumonii, aspirační (chemickou) pneumonitidu a vzácnější 
typy poškození. Nejčastěji aspirují cizí těleso děti mladší čtyř 
let nebo dospělí starší než 65 let. Mezi diagnostické metody 
patří fyzikální vyšetření, zobrazovací metody a endosko-
pické vyšetření. V léčbě aspirace cizího tělesa využíváme nej-
prve výzvu pacienta ke kašli, dále můžeme provést úder mezi 
lopatky, Heimlichův manévr, někdy je třeba provést intubaci, 
kardiopulmonální resuscitaci a bronchoskopii. Mezi klinické 
projevy aspirační pneumonie patří dušnost, suchý i produk-
tivní kašel, někdy horečka, zimnice, třesavka, slabost a únava. 
Někdy bývá aspirace nenápadná, obtíže vznikají pozvolna 
a  nacházíme pneumonii. U aspiračních pneumonií dochází 
častěji ke vzniku abscesu, nekrotizující pneumonie nebo 
k empyému, kde hrozí riziko sepse. Základem léčby je anti-
biotická léčba, monitorace respirace a případně i ventilační 
podpora. Aspirační pneumonitida je chemické poškození 
plic, které je způsobené inhalací sterilního kyselého žaludeč-
ního obsahu. Z klinických projevů dominuje dušnost, hypo-
xemie a suchý dráždivý kašel. Obtíže vznikají rychle a obvykle 
se spontánně upraví během několika dnů. Na závěr přednášky 
byla zdůrazněna důležitost včasné identifi kace, diferenciální 
diagnostiky a adekvátní léčby všech aspiračních syndromů.

Úvodní prezentaci doplnila sestra Regína Slavíková 
z  Endoskopického centra Nemocnice Brno Bohunice kazu-
istikou psychicky nemocné pacientky, která vdechla 6,5 cm 
dlouhý špendlík s ozdobnou hlavičkou. Po neúspěšné bron-
choskopii fl exibilním bronchoskopem byla provedena v  cel-
kové anestezii rigidní a fl exibilní bronchoskopie a po téměř 
dvou hodinách se podařilo cizí těleso vyjmout. Přednáška byla 
doplněna videozáběry z obou výkonů.

MUDr. Jaroslava Němečková z  Dětského oddělení 
Nemocnice České Budějovice pokračovala ve stejném tématu, 
ale u dětí. Aspirace v dětském věku je život ohrožující událostí 

a v 80 % případů se týká dětí do pěti let věku. Příčinou bývá 
nejčastěji mluvení při jídle, hluboký nádech při úleku, smích 
nebo pláč. Děti nejčastěji vdechnou mléko (v kojeneckém 
věku), horké tekutiny, benzin, ředidla, vodu při tonutí nebo 
z tuhých látek ořechy, mandle, zeleninu (mrkev, hrášek), tvrdé 
bonbóny, žvýkačky, části drobných hraček, korálky, kamínky, 
baterie atd. V diagnostice je nejdůležitější anamnéza, sumační 
skiagram hrudníku v zadopřední a boční projekci a klinické 
vyšetření. Laická léčba je podobná jako u dospělých (výzva ke 
kašli, úder mezi lopatky), ale i dítě v  dobrém stavu je třeba 
transportovat do zdravotnického zařízení k provedení bron-
choskopie a dítě s příznaky těžké obstrukce je nutno ihned 
převést rychlou záchrannou službou na JIP. Přednáška byla 
doplněna krátkými kazuistikami dětských pacientů a některé 
z  nich bohužel skončily i přes intenzivní péči zdravotníků 
fatálně.

Následovala kazuistika dětského pacienta, který vdech-
nul cizí těleso, a připravila si ji sestra Jana Chrudimská 
z Dětského oddělení FN Bulovka v Praze. Jednalo se o dva-
cetiměsíčního chlapečka, u kterého bylo při bronchoskopii 
odstraněno 5 kousků ořechu, největší velikosti 1 cm, z oblasti 
levého hlavního bronchu.

První blok přednášek uzavřela Eva Feketeová vrchní 
sestra z  Oddělení respiračních nemocí LERYMED spol. 
s  r. o. v  Praze, která si připravila kazuistiku psychiatricky 
léčené pacientky s  aspirační pneumonií po intoxikaci léky. 
Oboustranná aspirační pneumonie této pacientky měla velice 
závažný průběh s  respirační insufi ciencí, multiorgánovým 
selháním a sepsí a skončila chirurgickým výkonem, kdy byla 
pacientce provedena pravostranná lobektomie a dekortikace 
pravé plíce pro empyém.

Druhou část odborného programu zahájil prim. MUDr. 
Viktor Kašák z Oddělení respiračních nemocí LERYMED spol. 
s  r. o., který byl i odborným garantem konference. Připravil 
si přednášku s  názvem Akutní inhalační expozice toxic-
kým látkám. Inhalační trauma – akutní inhalační expozice 
toxickým látkám je akutní nebo subakutní poškození dýcha-
cího ústrojí inhalovanými toxickými látkami nebo poško-
zení dýchacích cest vlivem chemických látek. K inhalačnímu 
traumatu dochází nejčastěji po haváriích v  průmyslu (che-
mickém), při požárech, přírodních katastrofách, nehodách 
při transportu chemických látek, teroristických útocích nebo 
při domácí manipulaci s chemikáliemi či pohonnými hmo-
tami atd. K nejčastějšímu a nejmasovějšímu znečištění toxic-
kými látkami dochází díky produktům spalování v domácích 
ohništích a díky automobilovému provozu. Pro stanovení dia-
gnózy je důležitá anamnéza, dále fyzikální vyšetření, sumační 
skiagram hrudníku, vyšetření krevních plynů a acidobazické 
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rovnováhy, vyšetření funkce plic, kontinuální pulzní oxymet-
rie a další. Při první pomoci je nezbytné přerušení expozice, 
fyzický i psychický klid a polohování postiženého, tak aby měl 
horní část těla výše než dolní končetiny. Klinický obraz a léčba 
inhalačního traumatu se odvíjí od toho, která část dýchacího 
ústrojí je postižena a jak závažně.

Vrchní sestra Pneumologické kliniky FN Motol Mgr. 
Jana Zelenková doplnila přednášku primáře Kašáka kazuisti-
kami pacientů, kteří byli hospitalizováni po expozici toxickým 
látkám. První kazuistika popisovala manželský pár, který se 
nadýchal oxidu uhelnatého (CO) unikajícího z topení, a u obou 
byla prokázána intoxikace. Byli sledováni na Pneumologické 
klinice FN Motol, dostávali kyslík 2 l/min a po dvou dnech 
byli propuštěni domů. Další prezentovaný pacient byl také 
intoxikován CO (karma v koupelně), jeho zdravotní stav byl 
závažný a proto byl indikován k léčbě v hyperbarické komoře. 
V závěru přednášky autorka zdůraznila, že inhalace toxických 
plynů je nebezpečná a nelze ji brát na lehkou váhu.

Posledním tématem konference byl iatrogenní pneu-
motorax (PNO), který vzniká jako komplikace lékařského 
zákroku. O jeho příčinách, diagnostice a možnostech léčby 
hovořil as. MUDr. Vladimír Koblížek a jeho obecnou před-
nášku doplnila vrchní sestra Plicní kliniky Hradec Králové 
Bc. Eva Prchalová několika kazuistikami pacientů, u kterých 

došlo k iatrogennímu pneumotoraxu při lékařských výkonech 
např. při diagnostické biopsii plic nebo po kanylaci podklíč-
kové žíly. Iatrogenní PNO podléhá povinnosti hlášení jako 
nežádoucí událost a tyto nežádoucí události se na Plicní kli-
nice Fakultní nemocnice v Hradci Králové  (PK FN HK) evi-
dují, klasifi kují a analyzují, aby se předcházelo riziku jejich 
vzniku. Přednáška byla doplněna statistickými údaji počtu 
nežádoucích událostí jednak v celé Fakultní nemocnici a jed-
nak některých konkrétních výkonů na PK FN HK v posled-
ních pěti letech.

Na závěr X. konference jsme sice neměli dort s  deseti 
svíčkami, nicméně jsme odcházeli se spokojenými úsměvy 
a  obohaceni o nové vědomosti, které můžeme využít v  naší 
každodenní práci.

Heimlich Henry Jay (1920) – americký chirurg. Titul MD získal na Weill Cornell 
Medical College v N.Y. v r. 1943. Za druhé světové války pracoval jako chirurg v Číně, 
po jejím skončení v několika nemocnicích v N.Y., a to až do r. 1997, kdy odtamtud 
přesídlil do Cincinnati. Tam působí jako profesor pokročilých klinických věd na 
Xavierově univerzitě a současně vykonává funkci prezidenta Heimlichova institutu. 
V současnosti se věnuje zejména chorobám zažívacího traktu. HJH je znám zejména 
jako autor po něm pojmenovaného hmatu (H. maneuver) a vynálezce – Heimlichovy 
– chlopně (H. valve). Heimlich je znám rovněž jako zastánce malarioterapie při léčbě 
rakoviny, lymeské boreliózy i HIV. 

(zdroj informací: archiv redakce)

Mezinárodní kongres ORL
Praha, 24.–25. března 2011

V březnu se uskutečnil v pražském hotelu Hilton jubi-
lejní 20. mezinárodní otorinolaryngologický kongres. Jeho 
pořadatelem byla tradičně ORL klinika 3. lékařské fakulty 
UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ve spolupráci 
s  Českou společností otorinolaryngologie a chirurgie hlavy 
a krku a Českou lékařskou komorou.

Navštívili jsme odborný program prvního kongresového 
dne. Úvodní přednáškový blok byl zaměřen na problematiku 
infekcí a jejich léčbu. Doc. Vilma Marešová (I. infekční klinika 
2. LF UK, Praha) se v první přednášce věnovala nejčastějším 
respiračním infekcím u dětských pacientů a především jejich 
vhodné farmakoterapii. Důrazně varovala před zbytečným 
předepisováním antibiotik u těchto onemocnění, která jsou 
převážně virového původu. Dále upozornila na obtížnou dife-
renciální diagnostiku akutní tonzilofaryngitidy vs. infekční 
mononukleózy. Zmínila také onemocnění černým kašlem, 
s nímž se kvůli stoupající incidenci setkávají lékaři stále čas-
těji. Své sdělení doplnila krátkými kazuistikami z  vlastní 
klinické praxe. Podobné téma zvolila pro svou přednášku 
i  prim. Václava Adámková (Klinická mikrobiologie a ATB 
centrum 1. LF UK a VFN, Praha). Uvedla nejčastější infekční 
choroby dýchacích cest, jejich etiologii a doplnila, jaký bio-
logický materiál je třeba odebírat pro případné mikrobiolo-
gické vyšetření, tak aby mohlo poskytnout validní výsledky. 
Zdůraznila nutnost správné interpretace kultivačních nálezů. 
MUDr. Helena Brodská (Ústav klinické biochemie a  labora-
torní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha) se zabývala mož-
nými biochemickými markery zánětu a jejich využitelností 
v klinické praxi. Vyzdvihla zvláště úlohu C-reaktivního pro-
teinu. V další přednášce hovořila MUDr. Helena Žemličková 

Přednáška MUDr. Heleny Žemličkové, za předsednickým 
stolem prim. Nataša Bartoníková (vlevo) a prim. Václava 
Adámková
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(Státní zdravotní ústav, Praha) o stále palčivějším problému 
antibiotické rezistence. Znovu potvrdila informace o  nad- 
užívání antibiotik, které se objevily v prvních dvou přednáš-
kách. Až 90 % všech antibiotik je předepisováno v primární 
péči. Při průzkumu provedeném u pediatrů bylo zjištěno, že 
přibližně v  polovině případů byla antibiotiky léčena virová 
onemocnění, nejčastěji bronchitida. Doporučené postupy 
pro ATB terapii jsou dostupné na internetových stránkách 
ČLS JEP (www.cls.cz/dalsi-odborne-projekty). Prim. Nataša 
Bartoníková (Oddělení lékařské mikrobiologie, FN T. Bati, 
Zlín) se zaměřila na rezistenci na makrolidová antibiotika, 
porovnala situaci v  České a Slovenské republice. Tématem 
přednášky MUDr. Dalibora Jílka (Centrum imunologie a mik-
robiologie, ZÚ Ústí nad Labem) byla úloha bakteriálních imu-
nomodulátorů u respiračních infekcí. První blok pak uzavřelo 
sdělení MUDr. Zuzany Vančíkové „Alergická rýma – na co se 
ptá ORL lékař alergologa“. Nebylo ovšem zaměřeno pouze na 
ni, zahrnulo etiopatogenezi alergických onemocnění obecně, 
jejich diagnostiku i dostupné možnosti léčby.

Druhý přednáškový blok byl věnován závratím. V jeho 
průběhu vystoupili tři zahraniční hosté. Prvním z  nich byl 
prof. Matti Anniko, vedoucí ORL kliniky univerzitní nemoc-
nice ve švédské Uppsale. Ve své přednášce, v  níž vycházel 
z velké části z výsledků vlastních výzkumů, se věnoval ome-
zeným možnostem klinické léčby, resp. ochrany vnitřního 
ucha, především na buněčné úrovni. Hodnotil využití anti-
oxidantů proti škodlivým vlivům volných radikálů u pacientů 
s Menièrovou chorobou a u pacientů s poškozením v důsledku 
vyššího věku. Jednalo se o rebamipid, vitamin C, glutathion 
a α-lipoovou kyselinu, zmínil také Ginkgo biloba, testované 
v Číně a Japonsku. Tyto látky jsou účinné v mnoha případech, 
ne však vždy. Posluchači měli možnost vyslechnout i  další 
přednášku prof. Annika, která byla zaměřena na poškození 
vnitřního ucha při Menièrově chorobě. Prof. Anniko v ní rov-
něž stručně shrnul historii výzkumu vnitřního ucha a vizua-
lizace jeho struktur. Druhý zahraniční host zavítal do Prahy 
z Francie. Dr. Michel Lacour (Laboratoire de Neurosciences 
Intégratives et Adaptatives, Université de Provence, Marseille) 
se ve svém sdělení věnoval účinkům betahistinu při vestibu-
lární kompenzaci. Nejprve popsal funkce vestibulárního sys-
tému a jeho napojení na další systémy v organismu. Následně 
se zabýval jeho defi city, statickými a dynamickými. Dále 
hovořil o mechanismu působení betahistinu, o vhodném dáv-
kování, délce terapie a efektu její kombinace s  rehabilitací, 
včetně mnoha konkrétních klinických poznámek. České zku-
šenosti s  léčbou betahistinem mohli posluchači porovnat na 
základě přednášky doc. Jaroslava Jeřábka (Neurologická kli-
nika 2. LF UK a FN Motol, Praha), který prezentoval výsledky 
rozsáhlého souboru 2 560 pacientů. Efekt terapie se lišil podle 
diagnostických kategorií, největšího zlepšení bylo dosaženo 
u pacientů s Menièrovou chorobou. Doc. Jeřábek zmínil také 

rozmanitou etiologii stavů u pacientů s vertigem. Zajímavý 
příspěvek z  jiného oboru přednesl třetí zahraniční host, 
zástupce mnichovského ústředí pojišťovny Allianz Martin 
Kull. Týkal se tzv. Whiplash injury, poranění vzniklých při 
prudkém pohybu hlavy v důsledku vnějšího nárazu, zde při 
automobilových nehodách. Výbor evropských pojišťoven pro 
rostoucí náklady na tyto úrazy rozhodl o vypracování meziná-
rodní studie, která by je lépe zmapovala. Výsledky překvapily 
především zjištěnými rozdíly mezi zúčastněnými zeměmi – 
např. v Německu připadá na 1 000 000 obyvatel 3 000 nahláše-
ných případů ročně, ve Švýcarsku 1 000 případů a v Řecku 60. 
Tyto rozdíly studie jednoznačně nevysvětlila.

Přednášky s tématem závrati doplnila další dvě sdělení. 
MUDr. Pavla Koželuhová, praktická lékařka pro děti a dorost 
z  Plzně, představila své zkušenosti s  homeopatickou léčbou 
u různých postižení souvisejících s  oborem ORL. Po krát-
kém obecném úvodu následoval výčet konkrétních prepa-
rátů, které MUDr. Koželuhová ve své praxi s úspěchem pou-
žívá. Odpolední blok přednášek zakončil doc. Jan Vokurka 
(Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, 
Praha) přehledem možností využití lokálních kortikosteroidů 
v rinologii (u akutní rinosinusitidy v případě protrahovaného 
průběhu nebo komplikací) a  rinochirurgii. Zde jsou lokální 
kortikosteroidy v posledních třech letech úspěšně využívány 
k podpoře hojení a regeneraci tkání.

Druhý kongresový den byl věnován spánkové apnoe 
se zdůrazněním potřeby multidisciplinárního přístupu. 
Účastníci se tak mohli těšit na přednášky zabývající se danou 
problematikou z  hlediska pneumologie, otorinolaryngologie 
a neurologie.

Přejeme pořadatelům i účastníkům, aby další ročníky 
tohoto odborného setkání byly stejně zajímavé a podnětné.

(bag)

Kongresový sál hotelu Hilton
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