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Nová sezóna
Letos připadly Velikonoční svátky na víkend, kdy se zároveň zahajovala turistická se-
zóna. Příroda byla koledníkům i výletníkům nakloněna a zařídila příjemné, slunečné
počasí. Hrady a zámky otvíraly své brány, cyklostezky praskaly ve švech. Musím přiznat,
že i já jsem podlehla vábení prodlouženého víkendu a vypravila jsem se do Českého
Švýcarska. Mimochodem, letos poprvé byl v České republice velikonoční víkend o jeden
den (Velký pátek) delší, než tomu bylo v předešlých letech. Den volna se vždy hodí, ale
je k zamyšlení, zda přidání dalšího státního svátku do pracovního kalendáře bylo
opravdu nutné. To je většina obyvatel Česka tak silně věřící, že právě na Velký pátek
navštěvují liturgie a připomínají si ukřižování Krista? Když jsem se rozhlédla kolem
sebe, tak většina lidí v mém okolí volný den využila k velikonočnímu úklidu, nebo
právě k výletu s rodinou. Neříkám, že to není smysluplné využití času, ale opravdu je
nutné zastavit kvůli tomu ekonomiku v celé zemi?

Dle průzkumu agentury Median pro Český rozhlas symbolizují Velikonoce nejvý-
znamnější křesťanský svátek (ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista) pouze pro
29 % respondentů, pro 25 % je to především vítaný den volna navíc. Pro 30 % dotá-
zaných znamenají Velikonoce příchod jara. Při pohledu do kalendáře si říkám, zda
nás brzy nečeká volno 6. ledna na Zjevení páně, 15. srpna (Nanebevzetí Panny Marie),
nebo dokonce Ramadán.

Co ale vím jistě, je, že nás čeká rok bohatý na významné konference a vzdělávací akce. Tak si udělejte „den volna“ a třeba se na
některé z nich setkáme.

V prvním pololetí se chystáme na Hradecké pneumologické dny a Kongres ČPFS kde jako mediální partner vydáváme abstraktovou
knihu, kterou můžete očekávat (jakožto naši předplatitelé) v červnu ve svých schránkách.

S přáním příjemných jarních dní
Klára Krupičková

šéfredaktorka
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Úvod
Inhalační trauma představuje akutní postižení dýchacích cest,
které je způsobeno inhalací produktů hoření nebo páry. O místě
v dýchacích cestách, kde lze nalézt maximální postižení, roz-
hoduje řada faktorů. Primárně se jedná o velikost inhalované
částice, zatímco částice ve velikosti okolo 10 μm a více se do-
minantně deponují v orálnějších partiích dýchacích cest, par-
tikule ve velikosti pod 5 μm způsobují poškození dolních dý-
chacích cest. Udává se, že částice o velikosti menší než 2 μm
mohou být inhalovány a následně také exhalovány, aniž by
došlo k interakci s endotelem dýchacích cest (1). Dále je důležité
jakou chemickou charakteristiku má inhalovaná částice, pro-
tože při inhalaci hydrofilních částic (zejména při inhalaci páry)
je nejzávažněji poraněna dutina ústní a horní dýchací cesty, za-
tímco lipofilnější částice způsobují častěji postižení v aborál-
nějších partiích dýchacích cest.

Inhalační trauma velmi často komplikuje popáleniny, ze-
jména pokud se jedná o těžké nebo kritické termické trauma.
U pacientů s těžkým termickým traumatem (tj. rozsah popálené
plochy u dospělého pacienta nad 20 % tělesného povrchu) je
inhalační trauma přítomno zhruba u 30 % pacientů. S narůsta-
jícím rozsahem popálení narůstá také pravděpodobnost pří-
tomnosti inhalačního traumatu (2).

V kazuistice prezentujeme případ ženy středního věku, která
utrpěla při autonehodě polytrauma (kritické popálení spolu
s frakturou pravé stehenní kosti). Při primární diagnostice in-

halačního traumatu pomocí bronchoskopu byla zjištěna pří-
tomnost cizorodého materiálu endobronchiálně.

Kazuistika
Dne 6. března 2015 byla přijata na Kliniku popálenin a rekon-
strukční chirurgie FN Brno 47letá žena pro mnohočetné po-
páleniny lokalizované na hlavě, krku, horních (HKK) i dolních
končetinách (DKK) bilaterálně. K úrazu došlo, když se jako ři-
dička osobního vozu čelně srazila s protijedoucím kamionem.
Následovalo vzplanutí vozidla. Pacientka byla zaklíněna ve vo-
zidle a bylo nutné její vyproštění složkami HZZ.

Pacientka byla přijata cestou Urgentního příjmu, kde byly
zajištěny invazivní vstupy. V rámci vyšetření dle algoritmu po-
lytraumatu byla diagnostikována na spirálním CT tříštivá zlo-
menina distální diafýzy pravého femuru. Následně byla paci-
entka předána do péče naší kliniky.

Pacientka byla při příjmu analgosedovaná, zaintubovaná, na
řízené ventilaci. Vstupní ošetření jsme provedli na operačním
sále. Celkový rozsah popálení evaluován na 41 % TBSA (cel-
kového rozsahu těla). Plochy stupně IIb–III (hluboký stupeň
popálení). Hluboké popálení v oblasti hlavy je znázorněno na
obrázku 1.

Z důvodu narůstajícího masivního edému hlavy a krku
a předpokládané dlouhodobé umělé plicní ventilace jsme pr-
votně přistoupili k infraisthmické tracheostomii. Do trachey
bylo proniknuto okénkovým řezem, zavedena tracheostomická

Břetislav Lipový1,2, Filip Raška1, Ivan Suchánek1

1Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, FN Brno
2Lékařská fakulta, Masarykova univerzita Brno

Souhrn
Inhalační trauma je definováno jako akutní postižení dýchacích cest způsobené inhalací
produktů hoření nebo páry. I samotné inhalační trauma může mít pro pacienta fatální
následky, pokud se ale vyskytne v kombinaci s termickým poraněním, vždy zhoršuje
prognózu. V kazuistice prezentujeme případ ženy středního věku, která utrpěla kritické
popálení spolu s těžkým stupněm inhalačního traumatu G 2–3. Při primární broncho-
skopické evaluaci jsme se museli potýkat s ne úplně očekáváným nálezem.

Summary
A severe inhalation injury accompanied by a surprising bronchoscopy finding
Inhalation injury is defined as an acute injury of airways caused by the inhalation of
combustion products or vapors. Even inhalation injury itself may be fatal, but if it occurs
in a combination with thermic trauma, it always worsens the prognosis. We present a case
report of a female patient of middle age who suffered a critical burn accompanied by an
inhalation injury of a severe grade (G 2–3). During a primary bronchoscopy we had to
face not fully expected finding.

Lipový, B., Raška, F., Suchánek, I. Těžké inhalační trauma doprovázené překvapivým bronchoskopic-
kým nálezem. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 13, 1: 4–6, 2016.

Klíčová slova
 inhalační trauma
 popáleniny
 bronchoskopie

Keywords
 inhalation injury
 burns
 bronchoscopy

Těžké inhalační trauma doprovázené 
překvapivým bronchoskopickým nálezem
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kanyla Portex č. 8. Následně byla provedena bronchoskopie fle-
xibilním bronchoskopem k verifikaci inhalačního traumatu.
Sliznice bronchiálního stromu edematózní, fragilní, krvácivá.
Potvrzeno inhalační trauma G 2–3 (obr. 2).

Obr. 2: Pohled na karinu

Současně byl v pravém dolním plicním poli identifikován
zubní fragment s výplní (obr. 3).

Opakovaný pokus o extrakci flexibilním bronchoskopem byl
neúspěšný. Proto bylo rozhodnuto o dekanylaci tracheostomické
kanyly a zavedení tubusu rigidního bronchoskopu č. 8 trache-
ostomií. Toho času by již orotracheální intubace nebyla pro ma-
sivní otok možná. Po zavedení pracovního nástroje se podařilo
ve dvou porcích zubní fragment odstranit – při prvním pokusu
byla odstraněna pouze amalgámová výplň (obr. 4).

Obr. 4: Snaha o odstranění zubního fragmentu, primárně od-
straněna pouze amalgámová výplň, následně odstraněno i re-
siduum

Následně byla ihned zavedena zpět tracheostomická kanyla
z důvodu bezpečného zajištění dýchacích cest. Dále bylo při-
stoupeno k ošetření popálených ploch včetně escharotomie cir-
kulárních ploch na krku, předloktích a rukou bilaterálně. Na
závěr byla provedena fixace tříštivé zlomeniny pravého femuru
zevním fixatérem. Celková délka pobytu pacientky na operač-
ním sále přesáhla 6 hodin.

Po výkonu byla pacientka hospitalizována na JIP naší kliniky.
Hluboké popálení hlavy po primárním ošetření na sále je zná-
zorněno na obrázku 5.

Zde byla zavedena nebulizační terapie dle protokolu léčby
inhalačního traumatu (salbutamol, ipratropium bromid,
mesna). Nefrakcionovaný heparin (UFH) nebyl podáván z dů-
vodu prodloužení koagulačních časů při primárním vyšetření
hemokoagulačních parametrů. Následující bronchoskopie
byla provedena 17. března 2015 (11. hospitalizační den). 

Obr. 1: Hluboké popálení v oblasti hlavy před primárním ošet-
řením

Obr. 5: Hluboké popálení hlavy s narůstajícím otokem bez-
prostředně po ošetření na operačním sále a příjmu na JIP naší
kliniky

Obr. 3: Část dentice lokalizována v oblasti pravého dolního
plicního pole
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Pohled na oblast, kde byl zjištěn zubní fragment, je znázorněn
na obrázku 6.

V nálezu dominoval přetrvávající edém bronchiální sliznice.
V místě extrahovaného zubního fragmentu byly patrny počí-
nající atelektázy. Provedena terapeutická bronchoalveolární
laváž s apirací. Po postupném bezproblémovém weaningu byla
pacientka od 8. dubna 2015 (33. hospitalizační den) spontánně
ventilující. Celkem tedy pacientka strávila 34 dní na umělé
plicní ventilaci.

Následně s odstupem necelých dvou týdnů se rozvinula
dyspnoe. V poslechovém nálezu dominovaly vlhké fenomény.
Rentgenové vyšetření hrudníku potvrdilo rozvíjející se ARDS
(syndrom dechové tísně dospělých). Promptně byla zahájena
kortikoterapie methylprednisolonem (80 mg – 80 mg – 40 mg)
k zabránění proliferačních změn. Stav se postupně upravil, bez
známek restrikční ventilační poruchy. Mikroskopicky byly
v bronchoalveolárním aspirátu ojediněle patrné leukocyty
a erytrocyty, bez kultivačního záchytu mikrobiologického
agens. Po postupné pozvolné deeskalaci kortikoidní terapie byla
pacientka pulmonálně zcela kompenzována, bez dechových
potíží. Byla propuštěna do domácí péče 20. srpna 2015. Celkový
pobyt na naší klinice se vyšplhal na 167 hospitalizačních dní,
z toho 147 dní na JIP.

Diskuse a závěr
Autoři prezentují ojedinělý případ přítomnosti cizorodého ma-
teriálu u pacienta s inhalačním traumatem. Pro masivní otok
v oblasti dutiny ústní nebylo možno detailně prohlédnout oba
dentální oblouky, nicméně byl zjištěn defektní chrup.

Časná diagnostika aspirace zubů u pacientů ve farmakolo-
gickém komatu je velmi obtížná, protože chybí akutní klinické
projevy (3). Obecně platí, že pacienti, u kterých je defektní den-
tice, nebo jsou přítomny krvácivé projevy po vytržení zubu,
jsou rizikoví z pohledu aspirace tohoto materiálu do dýchacích
cest. Tato problematika se týká zejména pacientů intubovaných
v terénu, zvláště pokud je intubace obtížná. Při jakýchkoliv po-
chybnostech je jednoznačně indikováno provedení RTG a při
dalších nejasnostech poté provedení CT vyšetření, které je da-
leko přesnější zejména v detekci cizích těles endobronchiálně
(4). Následné provedení flexibilní nebo rigidní bronchoskopie
má nejen diagnostický přínos, ale hlavně umožní odstranění
cizího tělesa z dýchacích cest (5). U pacientů s tracheostomií je
odstranění cizích těles z dýchacích cest snadnější.
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Obr. 6: Pohled na místo kde byl před 11 dny deponován zubní
fragment
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Souhrn
Sarkoidóza je systémové zánětlivé granulomatózní onemocnění nejasné etiologie. Přes
90 % pacientů trpí respirační formou onemocnění, ale postižen může být prakticky kte-
rýkoliv orgán. Postižení urogenitálního traktu je popisováno velmi vzácně. V článku
kromě shrnutí základních patofyziologických a epidemiologických údajů a odkazů na li-
teraturu o urogenitálních formách sarkoidózy autor předkládá zajímavý případ genera-
lizované sarkoidózy s postižením urogenitálního traktu, výsledky klinických, paraklinic-
kých vyšetření a vývoj onemocnění po zahájení terapie.

Summary
Sarcoidosis affecting epididymis
Sarcoidosis is systemic granulomatous inflammatory disease of unknown origin. Over
90% of patients suffers from respiratory manifestation of the disease, but virtually any
organ may be involved, however urogenital system involvement is described rarely. Basic
pathophysiological and epidemiologic facts are reviewed as well as published findings
about urogenital forms of the disease. Interesting case of generalized sarcoidosis with
urogenital tract involvement is described in details together with clinical, para clinical
findings and evolution after treatment initialization.

Šotola, M., Povýšilová, L. Případ generalizované sarkoidózy s postižením nadvarlete. Kazuistiky
v alergologii, pneumologii a ORL 13, 1: 9–14, 2016.

Klíčová slova
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 urogenitální trakt
 nadvarle (epididymis)
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Případ generalizované sarkoidózy 
s postižením nadvarlete

Úvod
Sarkoidóza je multisystémové granulomatózní onemocnění ne-
jasné etiologie. Jako příčina onemocnění jsou zvažovány gene-
tické faktory, působení některých infekčních agens (Myko -
bakterium, Propionibacterium acnes, Rickettsia, Borrelia,
Mycoplasma, EBV – virus Epsteina a Barrové), expozice orga-
nickým (pyly, škroby) nebo anorganickým látkám (některé
kovy, minerální vlákna, křemík, silikon, jíl, talek), respektive
abnormální imunopatologická reakce organismu na jejich vý-
skyt. Navzdory podrobnému výzkumu není dosud známo kon-
krétní agens či imunologický defekt, stojící za vznikem one-
mocnění. Morfologický obraz sarkoidózy tvoří epiteloidní
granulomy v různých orgánech a tkáních. Jejich vznik je pod-
míněn akumulací T-lymfocytů a transformovaných makrofágů.
Devadesát procent pacientů trpí respirační formou sarkoidózy
s postižením plic i hilových a mediastinálních lymfatických
uzlin, vzácně i pleury s výpotkem. Časté je postižení dalších
orgánů: jater, kloubů, kostí, očí, srdce; hyperkalciurie se spojuje
s rizikem nefrolitiázy.

Častý je „náhodný nález na rentgenu“ u asymptomatických
pacientů. Mezi příznaky patří časté systémové projevy: únava,
noční pocení, hubnutí, dále dle typu orgánového postižení:
kašel, svalová slabost, neuropatie. Löfgrenův syndrom (artritis,
erythema nodosum a bilaterální hilová adenopatie) bývá popi-
sován u 9–34 % případů.

Klinický výskyt1 sarkoidózy močopohlavního ústrojí je uvá-
děn u méně než 0,2 % a u cca 5 % pitevních nálezů, 10x častěji
u černochů. Četnost postižení klesá od epididymis a prostaty
se vzácným postižením ductus spermaticus, skrota nebo penisu.
Klinicky jde většinou o nebolestivou rezistenci ve skrotu pří-
padně akutní epididymo-orchitis a otok skrota, ultrazvukově
je typický nález hypoechogenní léze.

mediastinální lymfadenopatie 100

plíce 80

játra 80

slezina 40

svaly 50–75

srdce 5–30

erythema nodosum 20

oči 15

kůže obličeje 10

nervový systém 4

příušní žláza 4

kosti 3

lokalizace a typ postižení četnost postižení (%)

Tab. 1: Četnost lokalizace a typu postižení při sarkoidóze
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Kazuistika
Kazuistika popisuje případ muže narozeného 13. října 1969,
exkuřáka od roku 2012, s náloží celkem asi dvaceti krabičko-
roků, s poúrazovou artrózou levého kolene, infertilitou, od roku
2004 v péči androloga. Pro nález tumoru pravého nadvarlete
byl plánován operační zákrok (adenomatoidní tumor pravého
nadvarlete bez lokální lymfadenopatie dle MRI). Pacient pra-
coval jako parketář, choval morče, epidemiologická anamnéza
byla negativní, byl bez trvalé medikace. Ambulantním pneu-
mologem byl v prosinci 2014 odeslán k dovyšetření pro ná-
hodný nález rozšíření stínu hilů na rentgenu hrudníku při pře-
doperačním vyšetření.

Pacient subjektivně udával několik měsíců trvající únavnost,
horší dech s pocitem nedodechnutí a váhový úbytek asi 4 kg za
šest měsíců – z 93 na 87 kg. Objektivně byl pacient normo-
tenzní, stav výživy v normálu, bez exantému, bez cyanózy či ik-
teru, v levém nadklíčku byla hmatná lymfatická uzlina velikosti
asi 1 cm, jinak nebyla periferní lymfadenopatie zjištěna. Poklep
nad hrudníkem byl jasný, dýchání čisté sklípkové, bez vedlejších
fenoménů, akce srdeční byla pravidelná s dvěma ohraničenými
ozvami, bez šelestu. Břicho pak bylo v niveau, měkké, jizva
vlevo od pupku byla mírně zarudlá se strupem, dále jizvy po
apendektomii a v levém třísle byly zcela klidné, břicho nebylo
palpačně bolestivé. Ostatní fyzikální nález byl v normě.

Diferenciálně diagnosticky jsme na prvním místě zvažovali
sarkoidózu versus maligní etiologii – lymfom či generalizaci
tumoru nadvarlete.

K určení rozsahu onemocnění a v rámci diferenciální diag-
nózy jsme vyžádali provedení PET/CT vyšetření s použitím
fluordeoxyglukózy (FDG). Byla zachycena zvýšená akumulace

radiofarmaka při horním okraji pravého varlete, odpovídající
známé neoplázii pravého nadvarlete. Dále byla nalezena vý-
znamně zvýšená konzumpce glukózy, svědčící jak pro neoplázii,
tak pro zánět, v lymfatických uzlinách vlevo infraklavikulárně,
v mediastinu (v předním – před obloukem aorty, paratrache-
álně, subkarinně, podél bronchů, v zadním mediastinu)
a v obou plicních hilech. Lehce vyšší konzumpce glukózy byla
nalezena v drobném infiltrátu ventrobazálně v levé plíci – prav-
děpodobně zánětlivé etiologie, diferenciálně diagnosticky ne-
oplázie. Na CT vyšetření byly popsány dva drobné noduly v levé
plíci pod hranicí rozlišení PET, dále byla zaznamenána ložis-
kově zvýšená akumulace radiofarmaka ve stehenních svalech
oboustranně, bez přesvědčivého CT korelátu.

K ozřejmění diagnózy byla ve stejný den jako PET/CT (12.
prosince 2014) provedena v analgosedaci (midazolam – Mida-
zolam 2 mg a alfentanil – Rapifen 0,5 mg i.v.) bronchoskopie
s přiměřeným endobronchiálním nálezem. Zaznamenali jsme
pouze rozšíření hilových karin oboustranně, autofluorescenční
bronchoskopie byla negativní. Lege artis byla provedena bron-
choalveolární laváž (BAL), kde bylo v diferenciálním rozpočtu
zachyceno 42 % lymfocytů s poměrem CD4/CD8 – imunore-
gulačním indexem (IRI) – 5,9. Byla provedena transbronchiální
biopsie (TBB) z dolního laloku vpravo – segment D9. V rámci
vyšetření jsme provedli i lineární endobronchiální ultrazvuk
(EBUS), kdy bylo zobrazeno několik lymfatických uzlin (LU)
v subkarinní pozici (obr. 7) celkem asi 1,5 cm v průměru, ně-
kolik LU v pravém hilu (11R) celkem do 1 cm (v blízkosti cév-
ních struktur) a větší LU v levém hilu (11L) o průměru 1,5 cm.
Pod přímou EBUS kontrolou byla provedena 1x transbronchi-
ální punkce (TBP) z uzliny 11R a 2x z uzliny 11L, proplach
jehly na bacil Kochův (BK).

Obr. 1: Zadopřední skiagram hrudníku – prosinec 2014 Obr. 2: Levý bočný skiagram hrudníku – prosinec 2014
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Obr. 3: Hilová a mediastinální lymfadenopatie na CT Obr. 6: Autofluorescenční bronchoskopie: rozšířená hilová
karina

Obr. 7: Endobronchiální ultrazvuk: hilová lymfadenopatie
– zavedená punkční jehla

Obr. 4: Akumulace fluordeoxyglukózy na PET

Obr. 5: Bronchoskopie: rozšířená hilová karina

Schaumann Jörgen Nilsen (1879–1953) – švédský dermatolog. Dnes je
znám především v souvislosti s Boeckovým sarkoidem (sarkoidózou) a Bes-
nier-Boeck-Schaumannovým onemocněním. Studoval na univerzitě
v Lundu, po většinu své kariéry pracoval jako vedoucí lékař ve Finsenově
institutu. Až do svých posledních pracovních dní se zajímal o nové aspekty
benigní lymfogranulomatózy. Hluboce se zajímal o hudbu a náboženství,
byl sběratelem umění. Sám tvořil – byl zdatným malířem a sochařem.

(zdroj informací: archiv redakce)
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Materiál na mykobakteriologii z BAL i z punkce hilové lym-
fatické uzliny vlevo byl PCR (polymerase chain reaction) a mik-
roskopicky negativní, kultivačně negativní po devíti týdnech.
Histologický nález z TBB dolního bronchu vpravo – jemný
útržek plicní tkáně, bez granulomatózních struktur, ve vzorku
z pravé hilové uzliny byly zachyceny četné izolované lymfocyty,
místy izolované cylindrické epitelie a nečetné epiteloidní buňky;
struktury maligní či granulomatózní nebyly zachyceny, v levé
hilové uzlině pak byly přítomny ojedinělé epiteloidní granu-
lomy, podporující klinickou diagnózu sarkoidózy, maligní
struktury nebyly prokázány.

Laboratorním vyšetřením byly prokázány lehce zvýšené re-
aktanty akutní fáze s C-reaktivním proteinem (CRP) 17 mg/l,
sedimentace erytrocytů (FW) 30/53 arb.j., odpad vápníku/24
h byl zvýšený na 11,76 mmol/24 h (s normou do 7,2 mmol/24
h), sérové kalcium bylo v normě, renální funkce rovněž, lehce
vyšší byly hodnoty transamináz ALT, AST. Hodnota sérového
angiotensin-konvertujícího enzymu (SACE) byla zvýšená na
172 IU/l (norma 70 IU/l).

Spirometricky jsme zaznamenali obstrukci na periferii, bo-
dypletysmograficky pak známky hyperinflace s reziduálním
objemem (RV) 3,38 litru, tj. 160 % náležitých hodnot (n.h.),
celková kapacita plic (TLC) byla 6,77=93,8 % (n.h.). Vyšetření
transferfaktoru nebylo z technických příčin dostupné.

Počátkem ledna 2015 proběhla v rámci urologického zá-
kroku excise z podkoží břicha – histologicky byla ve vazivové
tkáni nalezena kumulace mnohočetných objemných splývají-
cích granulomů s obrovskými mnohojadernými inkluzemi
Schaumannova typu bez kaseifikačních nekróz, sarkomatoid-
ního vzhledu.

Dále byla provedena plánovaná resekce pravého nadvarlete,
kde byla histologicky zastižena granulomatózní epididymitida,
o nádor se nejednalo.

Bylo vyžádáno oftalmologické vyšetření, jehož výsledky byly
v mezích normy.

Nálezy byly konzultovány na mezioborovém semináři a stav
uzavřen jako generalizovaná sarkoidóza a s ohledem na mimo-
plicní manifestaci byla indikována zahájení kortikoterapie. Tato
byla zahájena 14. ledna 2015 v dávce 32 mg methylprednisolonu
(Medrol) na jeden měsíc, s následným poklesem na 24 mg.
K tomu byly přidány inhibitory protonové pumpy rabeprazol
(Rabeprazol) 20 mg, vitamin D a vápník, kalium chloratum 1
000 mg/den (za kontrol sérových hladin vápníku i draslíku).

Při kontrole 9. února 2015 pacient udával mírné bolesti
v místě jizvy po extirpaci ložiska z břišní stěny, jizva po operaci
nadvarlete byla klidná, kašel pacient negoval, udával přílišnou
chuť k jídlu – přibral z 88 kg na 90 kg. Dlouhodobě nebyl scho-
pen sportu pro vleklé bolesti levého kolene po starších úrazech
a operačních zákrocích. Únavnost vymizela. Léčbu toleroval,
ale občas udával třes, horší soustředěnost a zejména výrazné
křeče v lýtkách, budící ho ze spánku. Hořčík nepomáhal. Spi-
rometrie byla bez vývoje, laboratorně přítomna pouze leuko-
cytóza 13,8 s neutrofilií 72,6 % při kortikoterapii.

Při kontrole po čtyřech měsících (kdy dávka Medrolu byla
16 mg) udával pacient váhový přírůstek 5 kg od počátku léčby,
průjem po magnesiu, mírné dechové zhoršení. Laboratorně
byla sedimentace bez vývoje (30/50 arb.j.), CRP<3 mg/l, odpad
vápníku 12,04 mmol/l/24 h, glykemie 6,07 mmol/l. Spirometrie
byla nadále stacionární. Redukovali jsme Medrol na 16 mg
obden.

23. června 2015 byl pacient již bez křečí dolních končetin,
váhový přírůstek se zastavil, trvalo zahlenění, hleny vykašlával
světlé, teploty neměl, několik týdnů pozoroval horší dech. Jizvy
byly nadále klidné. Laboratorně byla sedimentace 14/31 arb.j.,
CRP<3, glykemie 6,53 mmol/l, odpad vápníku 8,54 mmol/l/24
h, spirometrie nadále stacionární. Normální byl i transferfaktor

Obr. 8: Zadopřední skiagram hrudníku – červen 2015 Obr. 9: Levý bočný skiagram hrudníku – červen 2015
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a transferkoeficient (TLCO 87,9 % n.h., TLCO/VA 98,3% n.h.)
Na rentgenu byla patrna regrese šíře hilů plicních, jinak byl
nález stacionární. Dále byla snížena dávka Medrolu na 8 mg
obden.

6. října 2015 pacient udával zhoršení dýchání, pocit nedo-
dechnutí, tlak za hrudní kostí i při dýchání v klidu, trochu kašel
a velkou únavnost. Laboratorně byla hodnota SACE 87 IU/l,
FW 14/31 arb.j., kalciurie 10,2 mmol/24 h. Krevní obraz byl
normální, spirometrie a transferfaktor s trasferkoeficientem
rovněž. Skiagram hrudníku ukazoval spíše na další regresi šíře
hilů plicních, jiné změny nebyly zjištěny. Krátkodobě byl na-
výšen Medrol na 16 mg a doplněna další vyšetření k vyloučení
jiných příčin zhoršení stavu. Z perfuzní scintigrafie plic byla
patrná obvyklá distribuce perfuze, echokardiografie byla bez
chlopenní vady, zaznamenána incipientní koncentrická hypert-
rofie levé komory s normální ejekční frakcí (71 %), poruchou
plnění 1. typu, bez známek plicní hypertenze či dysfunkce pravé
komory. Ergometrie do sumbaximální zátěže 200 W neproká-
zala zátěžovou ischemii, ale byla zaznamenána hypertonická
reakce na vrcholu zátěže. V terapii došlo k další postupné re-
dukci Medrolu na 4 mg obden a s ohledem na záchyt hypertenze
byl nasazen kandesartan (Candesartan) 8 mg/den.

Při kontrole 18. ledna 2016 se pacient celkově cítil pořád
špatně, byl dušný při malé námaze, při předklonu, nemohl spor-
tovat kvůli dlouhodobým bolestem levého kolene, je po úraze

a má poškozený meniskus. Dle manželky výrazně více chrápal,
pozoroval i nadměrnou denní únavu. Jeho tělesná hmotnost se
zvýšila z 92 na 94 kg, TK (krevní tlak) i saturace krve kyslíkem
(SpO2) byly v normě, jakož i auskultace plic a ostatní fyzikální
nález. Z provedené ambulantní monitorace tlaku krve po na-
sazení léčby byl zaznamenán průměrný TK 120/76 mmHg,
s maximem 140/94 mmHg a min 99/58 mmHg, v noci pak ma-
ximum 133/83 mmHg a minimum 100/54 mmHg. Spirometrie
byla nadále v normě, bodypletysmografie byla již bez hyperin-
flace s normálními statickými objemy, nadále byl normální
transferfaktor i transferkoeficient. Laboratorně byla sedimen-
tace 10/24 arb.j., CRP<3 mg/l, odpad vápníku 9,51 mmol/24 h,
minerály i hodnoty transamináz v normě, normální hodnoty
krevního obrazu. CT hrudníku nativně 15. ledna 2016 prokázal
výraznou regresi rozsahu postižení mediastinálních lymfatic-
kých uzlin co do velikosti – největší 14 mm podélně paratra-
cheálně vpravo. Nadále byly postiženy hilové LU, v aortopul-
monálním okénku, paratracheální i subkarinní. V plicním

Obr. 10: CT – leden 2016

Barrová Yvonne M. (1932) – anglická viroložka. Vystudovala University
of London v roce 1966. V rámci své disertační práce (1964) v Middlesex
Hospital za přispění svého konzultanta Michaela Anthony Epsteina publi-
kovala objev nového herpetického viru, dnes nesoucího také její jméno
(virus Epsteina a Barrové; EBV). Dnes žije v Austrálii.

(zdroj informací: archiv redakce)

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

(zdroj informací: archiv redakce)

Epstein Michael Anthony (1921) – britský patolog. Spoluobjevitel viru
EBV, autor více než 240 statí v odborných časopisech, autor či editor pěti
vědeckých knih, nositel řady britských vědeckých ocenění. Studoval na St.
Paul´s School v Londýně, Trinity College v Cambridge a Middlesex Hospital
Medical School, profesor patologie (1668–1985) University v Bristolu.

(zdroj informací: archiv redakce)

Löfgren Sven Halvar (1910–1978) – švédský lékař. Vystudoval medicínu
na Karolinska institute ve Stockholmu. V roce 1971 získal titul profesora.
Celou svou vědeckou kariéru působil v nemocnici St. Görans ve Stock-
holmu. Jeho profesním vzorem se stal docent Folke Lindstedt. Popsal a po-
jmenoval Löfgrenův syndrom.

(zdroj informací: archiv redakce)

Koch Heinrich Hermann Robert (1843–1910) – německý lékař a bakte-
riolog. Studoval medicínu v Göttingenu, chemii v Berlíně, kde současně
pracoval jako asistent patologického muzea a ústavu pro choromyslné. Pů-
sobil jako lékař v Hamburku i jinde. Účastnil se prusko-francouzské války
(1870–1871), po ní jmenován úředním lékařem ve Wollsteinu. V ordinaci
si zřídil laboratoř, v níž pátral po původci antraxu. Roku 1876 povolán do
Zdravotního úřadu do Berlína, kde dostal vlastní laboratoř. K. objevil ne-
jenom bacil TBC (též Kochův bacil), ale rovněž způsob jeho přenosu. Vy-
pracoval principy bakteriologického výzkumu – tzv. Kochovy postuláty.
Objevil také virus cholery (Vibrio cholerae), zkoumal infekci ran. Pasteu-
rovu metodu sterilizace nástrojů suchým horkem vylepšil používáním prou-
dící páry, ničící i spory. Od 1885 ředitelem Hygienického ústavu na uni-
verzitě v Berlíně, od 1891 ředitelem nově zřízeného Institutu infekčních
nemocí v Berlíně, který od roku 1912 nese jeho jméno. V roce1905 získal
Nobelovu cenu.

(zdroj informací: archiv redakce)
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PŘÍPAD GENERALIZOVANÉ SARKOIDÓZY 
S POSTIŽENÍM NADVARLETE

parenchymu byl drobný uzlík na hlavním interlobiu vlevo a sub-
pleurálně laterobazálně vlevo do 3 mm, patrný již na PET/CT
– beze změny.

Jiné známky postižení při základní diagnóze nebyly zjištěny.
S ohledem na stabilní plicní funkce, výraznou regresi nálezu

na CT, pouze mírnou a dosud asymptomatickou hyperkalciurii
a zejména na výrazné nežádoucí účinky kortikoterapie byla
léčba ukončena. Bylo pokračováno v antihypertenzní léčbě kan-
desartanem. Pacient bude dále dispenzarizován v naší pneu-
mologické poradně. V plánu má konzultaci s ortopedem pro
dlouhodobé bolesti levého kolene, hodlá upravit režim s cílem
redukce hmotnosti, je objednán i k polysomnografickému vy-
šetření k vyloučení syndromu spánkové apnoe.

Závěr
Případ ukazuje na neobvyklou mimoplicní manifestaci one-
mocnění, která v úvodu vedla k podezření na maligní onemoc-
nění. Provedení bronchoskopie, zejména cytologický průkaz
epiteloidních granulomů, zvýšilo pravděpodobnost sarkoidózy
a umožnilo provedení plánovaného urologického zákroku.
Klesla tak pravděpodobnost generalizace zhoubného nádoru
do nitrohrudních uzlin. Léčbu jsme zahájili zejména s ohledem

na multisystémové postižení s hyperkalciurií, a jak zkušenost
ukazuje, její tolerance byla i u našeho pacienta problematická.
Nežádoucí účinky léčby, zejména váhový přírůstek, poruchy
koncentrace a třes, si vyžádaly rychlejší detrakci kortikoterapie.
Radiologicky i laboratorně však léčba měla jasný a měřitelný
efekt. Klinická zkušenost dává za pravdu názorům, že je v léčbě
sarkoidózy na zvážení i použití jiných protizánětlivých léků –
zejména metotrexátu. Výčet obtíží pacienta ukazuje i na fakt,
že symptomy u sarkoidózy jsou značně nespecifické a je vhodné
zvažovat i jiné vlivy než je základní onemocnění. Mezi nejzá-
važnější diferenciálně diagnostické varianty nutno zařadit is-
chemickou chorobu srdeční a manifestaci tromboembolické
nemoci ve formě plicní embolizace. U našeho pacienta byly
tyto faktory vyloučeny a v rámci komplexního přístupu byla
zavedena léčba hypertenze a naplánováno polysomnografické
vyšetření.

Literatura
1. Porter, N., Beynon, H. L., Randeva, H. S. Endocrine and reproductive ma-

nifestations of sarcoidosis. QJM 96, 8: 553–561, 2003.
2. Vašáková, M., Polák, J., Matěj, R. Intersticiální plicní procesy. Praha: Max-

dorf, 2011.

MUDr. Michal Šotola
Centrum plicní endoskopie
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Roentgenova 37/2
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Fåhræus Robert Sanno (1888–1968) – švédský patolog a hematolog. Vy-
studoval lékařskou fakultu na univerzitě ve Stockholmu. Získal doktorát
v roce 1922 a v roce 1928 nastoupil jako patolog v Uppsale. Je spoluautorem
metody zjišťování FW(Fåhræus Westergren) – sedimentace erytrocytů.
V roce 1966 mu byla Mezinárodní hemoreologickou společností udělena
Poiseuilleova medaile.

(zdroj informací: archiv redakce)
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Souhrn
Kazuistika z reálné klinické praxe popisuje mnohaleté hledání inhalačního systému, který
by po všech stránkách vyhovoval pacientce s těžkým perzistujícím astmatem. Tímto in-
halačním systémem se nakonec stal Spiromax obsahující fixní kombinaci budesonid/for-
moterol podávanou v režimu SMART (Single Maintenance and Reliever Therapy).

Summary
Spiromax – the first inhalation device which is really convenient for patient with
severe persistent asthma
The case history from real clinical praxis described many years’ seeking of inhalation de-
vice, which is really convenient for patient with severe persistent asthma. This inhalation
device was finally Spiromax contains fixed combination budesonide/formoterol admi-
nistered in regime SMART (Single Maintenance and Reliever Therapy).

Kašáková, E. Spiromax – první inhalační systém, který pacientce s těžkým astmatem skutečně vyho-
vuje. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 13, 1: 15-18, 2016.
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Spiromax – první inhalační systém, 
který pacientce s těžkým astmatem skutečně 
vyhovuje

Úvod
Seriál článků na téma inhalační systémy (IS) v léčbě pacientů
s chronickými nemocemi s bronchiální obstrukcí (CBO) po-
kračuje kazuistikou pacientky, u které byl po dlouholeté léčbě
astmatu, celou řadou preparátů v různých inhalačních systé-
mech nalezen inhalační systém, který jí skutečně vyhovuje.
Jedná se o inhalační systém Spiromax (obr. 1) pro aplikaci fixní
kombinace budesonid/formoterol pod komerčním názvem Du-
oResp Spiromax. IS Spiromax se vrátil na český trh na počátku
roku 2015, v minulosti (od roku 2005 do roku 2008) byl tento
IS dostupný na českém trhu pod názvem Airmax pro aplikaci
budesonidu s komerčním názvem Pulmax a následně bylo změ-
něno jeho jméno na Spiromax.1,4

Spiromax je mnohodávkový rezervoárový IS pro práškovou
formu léku (DPI) pro 120 dávek (nižší síla léku) nebo 60 dávek
(vyšší síla léku). Dávka léku je připravena otevřením ochran-
ného krytu náustku těsně před inhalací.2,4 Fixní kombinace bu-
desonid/formoterol, což je inhalační kortikosteroid (IKS) plus
inhalační beta2-agonista s dlouhodobým účinkem (LABA) je
dostupná ve dvou silách 160/4,5 μg a 320/9 μg a je indikována
pro léčbu dospělých pacientů s astmatem a s chronickou ob-
strukční plicní nemocí (CHOPN). Dávka je vyjádřena, jako po-
daná dávka, která odpovídá odměřené dávce budesonid/for-
moterol 200/6 μg resp. 400/12 μg.1,4 Pacienti s astmatem, kteří
užívají dávku 160/4,5 μg, mohou používat tuto fixní kombinaci
i v režimu SMART. V režimu SMART se k základní pravidelné
dávce podávají další dávky, jako úlevový lék podle potřeby,
v tomto případě maximálně 12 dávek za 24 hod.

IS Spiromax má velmi jednoduchou, intuitivní, tříkrokovou
inhalační techniku a, jak jsme v minulosti prokázali, téměř žád-
nou chybovost při používání, což však neznamená, že pacienta
není třeba při zahájení léčby edukovat a nacvičit s ním správnou
inhalační techniku.3,4 Možnou chybou je blokování odvzduš-
ňovacího ventilu na těle inhalátoru. Ostatní možné chyby jsou
obecně platné u všech inhalačních systémů a to je nevydechnutí
před nádechem dávky léku mimo IS nebo neobemknutí ná-
ustku rty. Součástí Spiromaxu je počítadlo zbývajících dávek
ukazující sudá čísla dávek, posledních 20 dávek jsou červené
číslice na bílém pozadí.

Kazuistika
Žena, nyní 60letá, nekuřačka, s nadváhou, je v péči našeho od-
dělení od roku 1998, pro těžké perzistující astma, fenotypově
určené, jako alergické, eozinofilní. Alergologickými testy jí byla
jí prokázána sensibilizace na jarní a letní pyly, roztoče a zvířecí
srst, dominantně na kočičí alergen. Kočku však v bytě neměla.
Pracuje jako učitelka hudby.

Astma jí bylo diagnostikováno ve 42 letech (v roce 1998),
kdy pro dechové obtíže navštívila ambulantní plicní oddělení
pražské nemocnice, kde dostala bronchodilatační infuzi bez
další trvalé léčby. Po týdnu navštívila naše oddělení pro pře-
trvávání dechových obtíží zejména v noci a dráždivý kašel.
Bylo jí provedeno kompletní plicní vyšetření včetně broncho-
dilatačního testu (BDT) se dvěma vdechy terbutalinu (Brica-
nyl), který byl signifikantně pozitivní, a byla zahájena trvalá,
astma kontrolující léčba. Od roku 1998 do roku 2006 používala
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jako kontrolní antiastmatikum Pulmicort Turbuhaler 200 μg
1-0-1 (budesonid – inhalační kortikosteroid – IKS), jako úle-
vové antiastmatikum byl ordinován Bricanyl Turbuhaler (ter-
butalin – beta2-agonista s krátkodobým účinkem – SABA
a s rychlým nástupem účinku – RABA) podle potřeby. I přes
léčbu ročně mívala 2–3 exacerbace astmatu léčené broncho-
dilatační infuzí nebo inhalací na našem oddělení včetně krát-
kodobého podávání systémových kortikoidů. Proto byla zprvu
zvyšována denní dávka IKS až na 800 μg budesonidu, a v roce
2001 byl nasazen Seretide Diskus 250/50 μg 1-0-1 (fixní kom-
binace flutikason/salmeterol – IKS/LABA), ale inhalační
systém Diskus jí nevyhovoval, proto byl po třech měsících vy-
sazen a znovu vrácen Pulmicort a k léčbě byl přidán Foradil
kapsle 1-0-1 (formoterol – beta2-agonista s dlouhodobým
účinkem – LABA). Astma však stále nebylo pod kontrolou,
v roce 2002 byl přidán k trvalé léčbě antileukotrien zafirlukast
– Accolate tbl. 20 mg 2x denně, který však nepřinesl klinický
efekt, proto byl vysazen.

Kontrolu astmatu přinesla změna astma kontrolující léčby
v roce 2006, kdy byl nasazen Symbicort Turbuhaler 200/6 μg
1-0-1 (fixní kombinace budesonid/formoterol – IKS/LABA)
a ponechán Bricanyl Turbuhaler podle potřeby. Veškeré obtíže
ustaly, astma bylo pod kontrolou tj. i bez exacerbací. Po dvou
letech na této léčbě si pacientka stěžovala na stále narůstající
obtíže s hlasivkami a chrapot bez dechových obtíží, což jí dělalo
problém v zaměstnání učitelky. Proto došlo ke změně léčby na
Alvesco Inhaler 160 μg 0-0-1 (ciklesonid – IKS) a Bricanyl podle
potřeby. Po několika dnech obtíže s hlasem ustaly, ale došlo ke
zhoršení dechových obtíží, proto bylo přidáno Formano kapsle
1-0-1 (formoterol – LABA). Od roku 2009 se však kontrola ast-
matu zhoršila, opět se vyskytovaly ojedinělé exacerbace. V roce
2011 byl změněn Bricanyl za Ventolin N aerosol (salbutamol –
SABA, RABA) pro úlevovou léčbu.

Pacientce se postupně zhoršovala compliance k preventivní
léčbě, v roce 2013 vysadila kontrolující léčbu na půl roku, v roce
2014 na celý rok a používala jen úlevovou léčbu. Počátkem roku
2015 přišla na naše oddělení pro obtíže, udávala, že Alvesco
vdechuje podle potřeby a Ventolin používá 3–4 denně. Byl jí
proveden standardní bronchodilatační test, došlo k signifikant-
nímu zlepšení, ale přetrvávala obstrukce v periferii, proto do-
stala ještě bronchodilatační inhalaci. Byl jí proveden test kon-

troly astmatu (TKA) s výsledkem 15 bodů. Pacientce byla zkon-
trolována správná inhalační technika z aerosolového dávko-
vače, která byla chybná. Byl nasazen DuoResp Spiromax 160/4,5
μg 1-0-1 (budesonid+formoterol-fumarát) podle potřeby do
maxima 12 dávek za 24 hod tj. režim SMART. Pacientka byla
edukována ve správné inhalační technice z IS Spiromax. Po
dvou měsících přišla na plánovanou kontrolu, byla bez obtíží,
cítila se velmi dobře, měla normální ventilační hodnoty, TKA
se zvýšil na hodnotu 23 bodů, inhalační systém jí velmi vyho-
vuje, dávku navíc potřebuje jen minimálně ani obtíže s hlasiv-
kami se neobjevily. Poslední kontrola byla koncem roku 2015,
compliance je stále dobrá, astma je pod kontrolou a pacientka
je velmi spokojená.

Diskuse
V současné době je na trhu v ČR 16 inhalačních systémů s celou
škálou léků určených pro léčbu pacientů s CBO. Pro pacienty
musíme vybrat nejen vhodný lék, vhodný léčebný režim, ale
i vhodný inhalační systém, který jim bude po všech stránkách
vyhovovat. Při změně IS je vždy nutný nácvik správné inhalační
techniky.1 Bylo prokázáno, že po určité době používání IS se
chybovost opět zvyšuje, proto je důležitá i opakovaná kontrola
správné inhalační techniky. 3–8 Chybovost v inhalační technice
se také zvyšuje, když pacient k léčbě používá dva a více IS, ideální
je používat jeden, maximálně dva IS. I velký počet kroků nutných
pro správnou inhalaci, se podílí na zvýšené chybovosti. 3–8

V léčbě výše prezentované pacientky byla použita celá řada
léků ve 4 různých inhalačních systémech: Turbuhaler, Diskus,
Aerolizer a aerosolový dávkovač (MDI), nejčastěji používala
léky z IS Turbuhaler, v některém období současně používala
antiastmatika i z 3 různých IS (MDI – Alvesco, Turbuhaler –
Bricanyl a Aerolizer – Formano).

Závěr
Současný trh v ČR je zdánlivě až přesycen různými inhalačními
systémy, které obsahují různé molekuly či kombinace molekul
určené pro léčbu pacientů s CBO. Bylo by chybné rezignovat
na správný výběr inhalačního systému pro každého pacienta
a i tím personalizovat jeho léčbu.

náusteknáustek

po ítadlo dávek

k á kkryt náustku

vzduchové otvory

Obr. 1: Inhalační systém Spiromax
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Návrat inhalačního systému Spiromax na český trh oboha-
cuje léčbu pacientů s CBO o IS, který svými parametry splňuje
nároky na bezpečný, účinný a snadno použitelný inhalační
systém.4 Navíc použití fixní kombinace IKS s formoterolem
v režimu SMART dále léčbu astmatu zjednodušuje, což dokla-
duje i uvedená kazuistika.
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Alergické astma a láska ke zvířatům – co dál?

Předkládaná kazuistika se týká pacientky s alergickým astma-
tem. Pacientka se v alergologické ordinaci léčí od dětství. S jejím
růstem a dospíváním můžeme sledovat i vývoj alergického one-
mocnění. Zajímavý je i trend jejího přístupu k onemocnění
a léčbě, který se mění od dětství k dospělosti. V období od 15
do 20 let se nemocná odmítala léčit, popírala své astma, na kon-
troly s matkou docházela nepravidelně. V provedených vyšet-
řeních jsme mohli sledovat zhoršování plicních funkcí i vzestup
FENO.

Rodinná anamnéza: matka (56 let) se léčí pro atopický
ekzém a astma. Otec (56 let) se léčí pro karcinom štítné žlázy,
maligním lymfom, t.č. ve stadiu remise. Sestra pacientky (18
let) je zdravá. Tuberkulóza ani diabetes se v rodině nevyskytly.

Osobní anamnéza: Dívka žije s rodiči v rodinném domě
a na koleji. Studuje vysokou školu zemědělskou, střední školu
s maturitou absolvovala v oboru chovatelství. Nekouří, alkohol
nepije. V dětství prodělala běžné dětské choroby, vážnější úrazy
neměla. Operována nebyla. Alergie na léky nemá. Alergie na
testované alergeny: roztoči, směs pěti trav, kočka, pes, kůň.

Do alergologické poradny pacientka dochází od 5 let. V ob-
dobí od jednoho roku do pěti let se léčila s atopickým ekzémem.
V pěti letech matka opakovaně slyšela pískoty na hrudi něko-
likrát do týdne. V noci pacientka pokašlávala, zadýchávala se
při fyzické aktivitě, nestačila svým vrstevníkům. Vyšetřením
byla zjištěna alergie na pyly trav a celoroční alergen roztoči.
Bylo tedy nasazeno antihistaminikum a antileukotrien. V šesti
letech pacientka zvládala použití Turbuhaleru, proto byl nasa-
zen terbutalin sulfát (Bricanyl) a budesonid (Pulmicort), který
byl později nahrazen kombinací salmeterol a flutikason (Sere-
tide 100/50).

Pokud chodila dívenka na kontroly s matkou, bylo její astma
pod kontrolou a pravidelně inhalovala. V 15 letech se rozhodla
pro studium střední zemědělské školy, obor chovatelství. Prick
testy na kočku, psa, kravskou srst a koně byly pozitivní. Zvolený
obor nebyl z alergologické poradny doporučen a dívka na pro-
test odmítala chodit na kontroly, zcela výjimečně doprovázela
matku a trucovala. V případě akutních obtíží jak s dechem, tak
s atopickým ekzémem, užívala léky matky. Stav se pochopitelně
zhoršoval. V létě 2013 přišla sama s polinózou, rýmou, kýchá-
ním, slzením, dušností, nasazeno antihistaminikum, LABA
a mometason furoát (Asmanex). Žádala jiný lék, než užívala
v dětství, který by nemusela inhalovat přes den. Ze střední školy
přešla na zemědělskou vysokou školu, nechtěla přiznat jakékoliv
omezení pro práci v zemědělství.

Poslední terapie: fexofenadin (Fexigra tbl. 120 mg 1x1), mo-
metason furoát 2x1 vstřik do nosu, formoterol fumarát (Ati-
mos), mometason furoát (Asmanex 200 μg 1x1 vdech).

5. května 2015 (tj. v pylové sezóně) pacientka přišla pro ná-
sledující obtíže: rýma, kýchání, slzení, kašel a dýchání s pískoty.
Mezi denními příznaky byla každý den několikrát se opakující
dušnost s pískoty. Pacientka pociťovala mírnou námahovou

dušnost (obtíže například při jízdě na kole), bez nočních pří-
znaků. Potřeba úlevové medikace nastávala dvakrát denně.
Funkce plic: FEV1 snížená spontánně, snížen PEF, snížen
MEF25–75, FENO 95 ppb (tab. č. 1). Exacerbace měla pacientka
třikrát do roka.

Objektivní nález v naší ambulanci: výška 175 cm, tělesná
hmotnost 65 kg, rýma, překrvené sliznice, překrvené spojivky,
dýchání s bronchospastickým nálezem. Astma pacientky bylo
pod částečnou kontrolou. Do terapie byl nasazen vilanterol +
flutikason furoát (Relvar Ellipta 92/22 1x1 vdech).

Na následné kontrole 23. října 2015 uváděla pacientka denní
obtíže maximálně dvakrát týdně, nyní bez námahové dušnosti.
Zcela bez nočních příznaků a bez potřeby úlevových léků.
Astma bylo pod plnou kontrolou, funkce plic v mezích normy
(tab. č. 1). FENO s poklesem na 30 ppb. Exacerbaci od jara ne-
měla. Dle objektivního vyšetření byly sliznice klidné, dýchání
čisté.

Obr. 1: Spirometrie – modrá křivka před nasazením léčby
přípravkem Relvar (5. 5. 2015), červená křivka na léčbě tímto
přípravkem (23. 10. 2015)
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Přehled hodnot FENO
2010 FENO 19 ppb pravidelná inhalace, dohled matky
2013 FENO 79 ppb bez inhalace IKS, podle potřeby Atimos
2015 FENO 95 ppb – po nasazení přípravku Relvar 92/22 FENO
pokleslo na 30 ppb

Diskuse
Pacient s atopií bude alergický celý život, léčbu mu musíme

upravit tak, aby ho onemocnění co nejméně obtěžovalo. Ne-
zřídka se stane, že dítě v pubertě, které se snaží vymanit peču-
jícím rodičům, zavrhne i léčbu, která mu prospívá. Teprve in-
tenzivní zhoršení nemoci přivede pacienta zpět k lékaři a pak
je na místě opatrná taktika, jak přimět revoltujícího mladistvého
ke spolupráci. V uvedeném případě si dívenka zvolila naprosto
nevhodný studijní obor, pobyt ve stájích už při praxi vedl k vel-
kým obtížím. Dívka ale nechtěla přiznat pravdu jak rodičům,
tak ošetřující lékařce.

Dospívající se často za své onemocnění stydí, chtějí takovou
léčbu, která by se pokud možno užívala nejvíce doma, mimo
kolektiv, který dokáže být ke slabším jedincům krutý.

Nasazený Relvar vyhovoval naší pacientce jak aplikací jed-
nou denně, tak nejnižším obsahem kortikoidů, kterým se sna-
žila vyhnout.

Závěr
Relvar Ellipta z naší zkušenosti zlepšil compliance pacienta,

jeho užití vedlo ke zlepšení FENO i spirometrie, pro lék si pa-
cientka chodí po vlastním uvážení sama. Bohužel zvolený pra-
covní obor bude pro ni komplikací po celý život.

Pacientka hraje dlouhodobě na klarinet, má hodnoty plic-
ních funkcí celkově vyšší než by odpovídalo náležitým hodno-
tám pro její pohlaví, výšku, hmotnost a věk (velký objem plic
FVC 4,17 litrů!). Proto se celkově pokles hodnot plicních funkcí
nemusí zdát výrazný. Ztráta v hodnotách plicních funkcí v dů-
sledku astmatu je tedy kompenzována tréninkem při hře na
dechový hudební nástroj. I tak je patrné zlepšení po nasazení
terapie Relvarem.

Alergologická ambulance, ČR
Kazuistika vznikla za podpory společnosti 

GlaxoSmithKline, s.r.o. 

Tab. 1: Plicní objemy pacientky před léčbou a na léčbě

parametr jednotka náležitá před % náležité na % náležité % změna hodnota léčbou hodnoty léčbě hodnoty

Statické plicní objemy

VC 1 4,22 4,17 99 4,07 96 -3
ERV 1 1,38 1,65 120 1,66 120 0
IRV 1 1,80 1,75 -3
TV 1 0,72 0,66 -9
IC 1 2,85 2,52 88 2,41 85 -4

Dynamické plicní objemy

FVCex 1 4,21 4,17 99 4,07 97 -3
FEV1 1 3,69 3,60 98 3,71 100 3
FEV1 /FVC % 84 86 102 91 108 5
FEV1 /FVC % 84 86 102 91 108 5
PEF 1/s 7,76 5,04 65 6,70 86 33
MEF75 1/s 6,61 5,03 76 6,22 94 24
MEF50 1/s 4,82 4,23 88 4,66 97 10
MEF25 1/s 2,32 2,35 101 2,59 112 10
MEF25–75 1/s 4,26 3,76 88 4,30 101 14
PIF 1/s 4,90 4,35 89 4,15 85 -5
MEF50 1/s 4,34 3,02 70 4,02 93 33
Aex 1*1/s 14,15 16,41 16
čas 10:19 10:38
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Pneumologická sekce České asociace sester
ve spolupráci se sesterskou sekcí ČSAKI 

pořádá

XIX. Konferenci sester na téma: 
Jarní pneumologicko-alergologická směs
21. května 2016
Kinosál FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5

Program konference:
9.30–10.00 Registrace

10.00 –12.20 1. blok přednášek
10.00–10.30 Syndrom akutní respirační tísně dospělých (ARDS)

(MUDr. V. Koblížek) 30 min
10.30–10.50 Syndrom akutní dechové tísně z pohledu sestry (Mgr. B. Duchoňová)
10.50–11.10 Pneumonie jako příčina ARDS – kazuistika (R. Hniková)
11.10–11.30 Stárnutí populace – stárnutí plic (prim. MUDr. V. Kašák)
11.30–11.40 Astma u pacienta s Alzheimerovou nemocí – kazuistika (E. Kašáková) 10 min
11.40–11.50 Sokolem v 80ti – kazuistika (M. Macháčková)
11.50–12.10 Význam sledování denních aktivit pacientů s CHOPN (MUDr. V. Koblížek)
12.10–12.20 diskuse

13.00–15.20 2. blok přednášek
13.00–13.15 Hyperventilační syndrom (prim. MUDr. V. Kašák)
13.15–13.45 Intersticiální plicní procesy (MUDr. M. Šterclová)
13.45–13.55 Jak se žije s IPF? (pacient)
13.55–14.15 Kazuistika pacienta s IPF (Mgr. J. Kollarová)
14.15–14.30 Bronchopulmonální dysplazie – kazuistika (J. Fuchsová)
14.30–14.50 Práva pacientů versus práva zdravotníků – kazuistika pacientky s astmatem (Mgr. J. Zelenková)
14.50–15.00 Prick testy – stále zlatý standard diagnostiky alergií (J. Šimoníčková)
15.00–15.10 diskuse

Akce bude ohodnocena kreditními body ČAS (4 body pasivní účast, 10 aktivní, 8 spoluautor).
Registrační poplatek pro členky ČAS a ČSAKI 200 Kč a 300 Kč pro ostatní, bude možno platit pouze bankovním 
převodem na účet pneumologické sekce ČAS.
Za členky sesterské sekce ČSAKI (doklad o zaplacení členských příspěvků za rok 2016 předloží u registrace) 
platí registrační poplatek ČSAKI.
Přihlášky posílejte on-line www.cnna.cz , na mail kasakova@lerymed.cz nebo na mail jana.zelenkova@fnmotol.cz
do 18. 5. 2016.
Po obdržení vyplněné elektronické přihlášky bude každému zasláno na uvedenou e-mailovou adresu bankovní spojení 
s variabilním symbolem pro platbu registračního poplatku.
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Anotace a rozhovor

Pane docente, kniha je pojata mezioborově, podíleli se na ní od-
borníci z několika odvětví a je určena lékařům hned několika od-
borností. Jste již zkušeným autorem odborných publikací, byla
pro Vás práce na této knize téměř encyklopedického rozsahu
něčím výjimečná?

Výnimočná bola najmä v tom, že sme pri písaní knihy presad-
zovali myšlienku menej textu a viac obrázkov. Veď v dnešnej
dobe si každý môže na internete vyhľadať skoro čokoľvek. Preto
sme sa snažili skoro každý text podporiť či ozrejmiť obrazovou
dokumentáciou a zaujímavými , aj keď skrátenými, kazuisti-
kami. A za 30 rokov každodennej praxe bronchológa tých ka-
zuistík sa nazbieralo hodne, ťažšie si bolo potom vyberať.
Osobne som veľmi rád, že spoluúčasť pri písaní publikácie pri-
jali oslovení odborníci.

Na letošní konferenci ČPFS a SPFS, kde mimo jiné probíhal i křest
Vaší knihy, se sešli k jednání a výměně zkušeností slovenští a čeští
pneumologové. Máte pocit, že česká a slovenská pneumologie řeší
stejné problémy? A jaké to jsou?

Ako iste viete nielen Vy ale aj čitatelia Vášho časopisu, v dobe
spoločného štátu sme poriadali spoločné kongresy. Najprv v 4
ročných intervaloch, neskôr každoročne. Od roku 2011 sa vý-
bory oboch spoločností ČPFS a SPFS dohodli na 2 ročných in-
tervaloch. Pri spoločných kongresoch je  možnosť diskutovať
na mnohé témy a problémy z našej klinickej praxe. Máme rov-
nakého pacienta, diagnostikujeme a liečime rovnaké ochorenia,
z toho zákonite vyplýva, že naše problémy sú si veľmi podobné.
Sú to hlavne nárast počtu nešpecifických pľúcnych ochorení
ako aj diagnostika a liečba nádorových ochorení pľúc. Ale aj fi-
nančné ohodnotenie odvedenej práce ambulantných i nemoc-
ničných pracovníkov  zdravotnými poisťovňami. Môžem po-
vedať, že už teraz sa teším na ďalšie spoločné stretnutie v r. 2017,
ktoré bude na Štrbskom plese vo Vysokých Tatrách.

Pane docente, prozradíte čtenářům, na čem pracujete a co právě
chystáte ve Vašem profesním životě?

Ak by som chcel byť vtipný povedal by som , že sa chystám do
dôchodku. Ale teraz vážne. V predstave je toho veľa, ale reali-
zácia predstáv môže narážať na prekážky.  Chceli by sme zlepšiť
prístrojové vybavenia našich kliník a oddelení, kde v porovnaní
s českými kolegami zaostávame. A ak čas dovolí možno sa do-
čkáme aj novej publikácie.

za rozhovor poděkovala Klára Krupičková

Ivan Majer a kolektív
Choroby dýchacích ciest – klinické aspekty
Nadmerné postihnutie respiračného systému škodlivinami sa prejavuje stúpajúcou incidenciou výskytu chronických
respiračných ochorení, zvlášť chronickej obštrukčnej choroby pľúc, astmy a rakoviny pľúc. Kolektív autorov pod vedením
doc. MUDr. Ivana Majera, CSc., vydal monografiu, v snahe podať stručný návod diagnostiky a liečby ochorení respi-
račného traktu z praktického hľadiska každodennej klinickej praxe. Choroby dýchacích ciest predstavujú heterogénnu
skupinu ochorení rôznej etiológie, preto jej manažment si vyžaduje multidisciplinárny prístup. K spolupráci na monografii
boli prizvaní aj odborníci z iných odborov – publikácia obsahuje samostatné kapitoly o zobrazovacích metódach chorôb
dýchacích ciest, o chirurgickom manažmente, o morfologickej diagnostike pľúcnych nádorov ako aj o molekulárnej pa-
tológii. Publikácia je doplnená stručnými kazuistikami z klinickej praxe a bohatou farebnou obrazovou dokumentáciou
(286 obrázkov). Monografia je určená nielen pneumológom, ale aj lekárom iných odborov: internistom, pediatrom,
alergológom, rádiológom, otorinolaryngológom, hrudníkovým chirurgom, postgraduálnym ale aj pregraduálnym štu-
dentom. Autori monografie dúfajú, že publikácia obohatí čitateľovi vedomosti o súčasných možnostiach diagnostiky
a liečby pacientov s ochoreniami postihujúcimi dolné dýchacie cesty.

formát 214x272 mm, pevná väzba, 221 strán
vydalo nakladateľstvo Tajpan s.r.o., ISBN 978-80-970740-4-3
Tajpan s.r.o., Hrachová 6, 821 05  Bratislava
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Aktuálně – 
Idiopatická plicní fibróza

25. února se v prostorách hotelu Art Deco Imperial uskutečnila
tisková konference pod vedením profesorky Martiny Vašákové
s cílem informovat prostřednictvím médií širokou veřejnost
o existenci, rizicích a možnostech terapie idiopatické plicní fib-
rózy (IPF).

Mottem sdělení bylo „Idiopatická plicní fibróza se snadno
diagnostikuje, pokud na ni myslíme.“ Paní profesorka shrnula
hlavní projevy onemocnění: pocit lapání po dechu při zátěži,
nedostatek kyslíku, kašel, při poslechu nad plícemi slyšitelný
krepitus a paličkovité prsty. Konstatovala také, že mnoho pa-
cientů je bohužel zachyceno již v pokročilém stadiu onemoc-
nění. V současné době v České republice prevalence této ne-
moci dosahuje 20–30/100 000 a incidence 1/100 000 obyvatel.
Vyšší výskyt je u mužů, ale tento fakt se postupně mění „ve
prospěch“ žen, stejně jako u výskytu karcinomu plic. Dle paní
profesorky to může být způsobeno zvyšujícím se podílem 
žen-kuřaček.

Idiopatická plicní fibróza patří mezi nejobtížněji léčitelné
a zároveň prognosticky nejzávažnější plicní nemoci. Při IPF
dochází k rozsáhlému a nevratnému zajizvení plicní tkáně, které
způsobí pozvolnou ztrátu funkce plic a dechovou nedostateč-
nost. Pro IPF je typický progresivní pokles plicních funkcí,
který vede k respiračnímu selhání a smrti. Střední přežití paci-
entů je 2–3 roky.

IPF v nedávné minulosti bylo neléčitelné onemocnění.
V roce 2011 bylo vytvořeno nové světové doporučení pro dia-
gnostiku a léčbu této nemoci, které bylo přijato i Českou pneu-
mologickou společností. Není doporučena léčba kortikoidy,
imunosupresivy ani jejich kombinací. Od roku 2011 je dostupný
pro léčbu IPF první kauzálně působící lék, pirfenidon, který
ovlivňuje přímo proces fibroproliferace přes inhibici exprese
transformujícího růstového faktoru beta. Pirfenidon je indiko-
ván pro léčbu pacientů s mírnou a středně pokročilou IPF. S mi-
mořádnou úhradou je od ledna 2015k dispozici nintedanib,
který zpomaluje progresi nemoci snížením poklesu funkce plic
o 50 % u širokého spektra pacientů s idiopatickou plicní fibró-
zou. Další léky pro léčbu IPF fungující na principu blokády cy-
tokinových a chemokinových patogenetických cest jsou ve fázi
klinického zkoušení, případně před samotnou registrací.

Pacienti s IPF jsou indikování k transplantaci plic. Je ale
nutné počítat s delší čekací dobou, protože „zjizevnatělé“ plíce
zmenšují svůj objem a jsou tudíž menší než plíce běžných dárců.

Jakožto zástupce Sekce pro intersticiální plicní procesy ČPFS
informovala prof. Vašáková o existenci 17 center pro diagnos-
tiku a léčbu IPF a též o registru pacientů, který je koordinován
z ČR a má dosah ve střední a východní Evropě. Upozornila
také na existenci portálu www.plicnifibroza.cz, který je určen
především pacientům.

(kla)

1. Raghu, G., Collard, H. R., Egan, J. J. et al.; ATS/ERS/JRS/ALAT Committee
on Idiopathic Pulmonary Fibrosis. An official ATS/ERS/JRS/ALAT state-
ment: idiopathic pulmonary fibrosis: evidence-based guidelines for dia-
gnosis and management. Am J Respir Crit Care Med 183, 6: 788–824, 2011.

2. Richeldi, L., Cottin, V., Flaherty, K. R. et al. Design of the INPULSIS™ trials:
two phase 3 trials of nintedanib in patients with idiopathic pulmonary fib-
rosis. Respir Med 108, 7: 1023–1030, 2014.

3. Tisková zpráva: I pouhá změna tvaru nehtu ukáže na plicní onemocnění
horší než rakovina plic. Praha, 25. 2. 2016.

4. Vašáková, M. Plicní fibróza. Praha: ČARO, 2010.
5. Vašáková, M., Šterclová, M. Idiopatická plicní fibróza. Novinky v diagnos-

tice a léčbě. Postgraduální medicína 16, 2: 159–164, 2014.

Zd
ro

j o
br

áz
ku

:  
K

lá
ra

 K
ru

pi
čk

ov
á –

G
EU

M

Upoutávka

Světový den astmatu a alergie
5. května 2016, Národní dům na Vinohradech, Praha
odborná garance: prof. MUDr. Petr Phunek, CSc. a prof. MUDr. Václav Špičák
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Upoutávka
Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava
Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP
Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a FN Hradec Králové
Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

pořádají

V. ostravské dny 
hyperbarické medicíny
16.–17. června 2016
Ostravice, Horský hotel Sepetná

Odborný program – tematické okruhy
● hyperbarická medicína, hyperbarická fyziologie
● potápěčská medicína, potápěčská fyziologie
● varia

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

Předběžné časové rozvržení programu

čtvrtek 16. 6. 2016
13.00–15.00 Zahájení konference, odborný program blok I.
15.00–15.30 Přestávka, občerstvení
15.30–17.30 Odborný program blok II.
17.30–19.00 Zasedání výboru ČSHLM
19.30–24.00 Společenský večer

pátek 17. 6. 2016
9.00–11.15 Odborný program blok III.
11.15–11.30 Zakončení konference
12.00 Oběd

Registrace bude probíhat 16. 6. 2016 od 10.00
Prosíme o vyplnění a zaslání přihlášky k účasti co nejdříve, nejpozději však do 9. 6. 2016
z on-line formuláře na stránkách
http://www.mnof.cz/klinicka-oddeleni/centrum-hyperbaricke-mediciny/

Kontaktní adresa
Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava, p.o., Nemocniční 20
Ostrava 1, 728 80, telefon 596192483
http://www.mnof.cz/klinicka-oddeleni/centrum-hyperbaricke-mediciny/
e-mail: odhm@mnof.cz
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