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Always look on the bright sight of life
Člověk je tvor společenský a během svého soukromého i profesního
života se setká s celou řadou osobností. Některá setkání jsou 
příjemná, jiná méně. Některým se můžeme vyhnout, jiným ne. 
Zejména v zaměstnání je třeba někdy spolknout osobní antipatie
a chovat se profesionálně. Pokud pracujete „s lidmi“ (jestliže je čte-
nář lékařem z praxe, jistě s lidmi-pacienty pracuje), je někdy nutné
se obrnit, někdy pomůže zdravá asertivita, někdy pasivní odpor
a jindy nepomůže nic. 

Dnešní doba je uspěchaná. Velice moderní a užívané je slovo
„stres“. Dle některých hlasů může právě stres za většinu našich fy-
zických i psychických problémů. Možná může i za globální oteplo-
vání a krizi na Blízkém východě. Do stresu se můžeme dostat třeba
právě v případě, že jsme „nuceni“  spolupracovat s lidmi, kteří „nám
nesedí“. 

Ano, některým nepříjemným setkáním se asi společensky přijatelně vyhnout nedá. Můžeme se ale, dle filozofie Montyho Pythona,
dívat na svět z té lepší stránky. I od nepříjemného kolegy je možné se něco naučit. Třeba si na něm můžeme trénovat právě to aser tivní
chování.

Nejsou ale jen nepříjemní kolegové, nespolehliví dodavatelé a protivní pacienti. Jistě i vy jste během svého života potkali spoustu
pozitivních lidí. Schůzka s takovým člověkem trvá často déle, protože jste uvolnění a je vám dobře. Když na vyzvánějícím mobilním
telefonu vidíte jeho číslo, objeví se vám na tváři úsměv. A když vás čeká společný projekt, víte, že to nebude ani tak práce, ale spíše
pracovní bonus.

Jedním z takových lidí je pro mě primář Pavel Bartoň. Tato dobrá duše působila téměř dvacet let jako ředitel Odborného léčebného
ústavu Jevíčko (reportáž z oslav 100 let tohoto sanatoria naleznete v tomto čísle časopisu) a v současné době je primářem místního
bronchologického pracoviště. Je jednou z našich špiček v oblasti provádění bronchoskopických vyšetření. Na stránkách časopisu
Kazuistiky v alergologii a pneumologii několik let vychází seriál „Zajímavé bronchologické a bronchoskopické nálezy“, jehož je autorem.
Co řekne, to platí, vždy vyjde vstříc, nikdy nezklame. Letos neslaví významné jubileum pouze jeho milované Jevíčko, ale i on sám.
Ráda bych mu jménem celé redakce popřála hodně zdraví, štěstí a ještě mnoho úspěchů v jeho bronchologické praxi. Spolupráce s ta-
kovouto osobností si velice vážíme a doufáme, že budeme moci otisknout další jeho články na stránkách našeho časopisu.

Mnoho dobrých duší ve vašich životech přeje
Klára Krupičková

šéfredaktorka

KAZUISTIKY
V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL



          33/2016
KAZUISTIKY
V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL

Obsah

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

Petr Jakubec, Ondřej Fischer, Aneta Křenková, Ivona Grygárková, 
Vítězslav Kolek
Méně častá (spolu)příčina těžkého respiračního selhání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Jiří Škach, Michal Fischer
Časný postpneumonektomický syndrom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Andrea Benejová, Michal Benej, Jana Skřičková, Marcela Tomíšková, 
Ivan Čapov
Hammanův syndrom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Kateřina Neumannová
Usnadnění expektorace u nemocných s Duchenneovou svalovou dystrofií . . . . . . 22

Zlatica Nevrlková, Jiří Nevrlka
Omalizumab – úvahy odesílajícího lékaře . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Eva Kašáková
Nikdy není pozdě  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Michal Hájek, Jarmila Tichavská, Iveta Neuwirtová, Miloslav Klugar
V. ostravské dny hyperbarické medicíny 2016  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Zlepšení kvality života díky duální bronchodilataci – kazuistika  . . . . . . . . . . . . . . 43

Jan Chrastina, Daniel Drlík
Možnosti ovlivnění symptomatologie, kontroly a self-managementu 
asthma bronchiale edukačními programy a intervencemi: 
syntéza zahraničních poznatků  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Bude mít studie FLAME dopad na užívání IKS u pacientů s CHOPN? 
A nebo je to jen „zase další studie”?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

100 let Odborného léčebného ústavu Jevíčko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Josef Švejnoha
Robert Bárány (22 . 4. 1876 – 8. 4. 1936)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

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

Ročník 13.
Číslo 3

ISSN 1802-0518
registrační číslo MK E 15473

Vydává:
Nakladatelství GEUM, s.r.o.

Redakční rada:
prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.

prim. MUDr. Jarmila Fišerová
doc. MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D.

MUDr. Pavel Jansa
prim. MUDr. Viktor Kašák

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

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

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

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

Šéfredaktorka:
Klára Krupičková

e-mail: krupickova@geum.org

Vydavatel – poštovní kontakt:
(autorské příspěvky a předplatné)

Nakladatelství GEUM, s.r.o.
Nádražní 66, 513 01 Semily
tel./fax: +420 481 312 858
e-mail: geum@geum.org

Inzertní oddělení:
Jitka Sluková

tel.: +420 606 734 722
slukova@geum.org

Redakční zpracování, ilustrační fotografie:
GEUM – Karel Vízner

e-mail: geum@geum.org

Tisk:
Tiskárna Glos Semily, s.r.o.

e-mail: tiskarna@glos.cz

KAZUISTIKY
V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL

Fotografie na obálce
Shutterstock



     KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL 3/20164

Úvod
Poléková postižení plicního systému jsou poměrně častým pro-
jevem nežádoucích účinků mnoha léků. V dnešní době je
známo více než 600 léků, které způsobují toxické postižení re-
spiračního systému.1 Seznam těchto léků lze najít na stránce
www.pneumotox.com. Tato onemocnění nedoprovázejí žádné
patognomické klinické, laboratorní, radiologické ani histolo-
gické nálezy a jsou většinou diagnózou per exclusionem. Přesná
incidence je neznámá. Uvádí se, že v USA se vyskytuje ročně
přes dva miliony případů všech nežádoucích účinků léčby a od-
haduje se, že 0,3 % nemocničních úmrtí má souvislost s léky.2
Asi u 10 % pacientů se vyskytne plicní postižení jako následek
chemoterapie.3

Patofyziologicky patří mezi mechanismy vyvolávající posti-
žení respiračního systému oxidační stres s působením kyslíko-
vých radikálů, poškození plicní vaskularity, depozice fosfolipidů
v lyzozomech buněk, imunitně zprostředkované poškození (např.
imunokomplexy), deprese centrálního nervového systému
a přímý toxický účinek (např. chromozomální poškození). Léky
mohou poškodit plicní parenchym, dýchací cesty, pleuru, plicní
cévy, mediastinum nebo neuromuskulární systém (tab. 1).

Rizikovými faktory jsou věk (děti, senioři), kumulativní
dávka, léčba několika pneumotoxickými léky, současná oxyge-

noterapie, radioterapie, vliv pracovního prostředí, jiné nemoci
respiračního systému a genetické faktory. Prognóza těchto po-
stižení je variabilní a závisí na specifikách léku i celkovém stavu
pacienta, zvláště na závažnosti komorbidit. Nerozpoznání po-
lékového plicního postižení může vést k výraznému zvýšení
morbidity a mortality. Ke komplikacím polékového plicního
postižení patří plicní fibróza, respirační selhání vyžadující ven-
tilační podporu, plicní embolie, plicní hypertenze, pneumoto-
rax a zvýšené riziko vzniku pneumonie.

Kazuistika
Kazuistika se týká ženy ve věku 41 let, dosud zdravé, jen po
operaci cysty levé plíce v roce 1976 a opakované operaci varixů
dolních končetin. Pracovala jako sanitářka v nemocnici, je
vdaná, bydlí s manželem v rodinném domě, zvířata nechová,
udávala alergii na pyly, lékovou nebo potravinovou alergii po-
pírala. Rodinná anamnéza byla negativní, bývalá kuřačka, kou-
řila od 17 let, nyní asi rok nekouří.

Od jara 2015 byla vyšetřovaná pro dlouhotrvající bolesti zad.
Na scintigrafii skeletu byla zjištěna mnohočetná metastatická
ložiska (pravý okcipitální kondyl kalvy, obratle krční, hrudní,
bederní páteře, hlavice pravého humeru, pánevní kosti bilate-
rálně, obě acetabula, diafýza obou femurů). Na rentgenu hrud-

Petr Jakubec, Ondřej Fischer, Aneta Křenková, 
Ivona Grygárková, Vítězslav Kolek
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, LF UP a FN Olomouc

Souhrn
Poléková postižení respiračního systému nejsou vzácná a mohou se pohybovat od mír-
ných projevů až po život ohrožující stavy. Počet léků způsobujících postižení respiračního
systému přesahuje hodnotu 600. Intersticiální plicní postižení patří k nejzávažnějším
projevům lékové toxicity.

Popisujeme případ mladé ženy s adenokarcinomem levé plíce, léčené tzv. „biologickou
léčbou“ – gefitinibem, u které došlo k těžkému respiračnímu selhání, na kterém se mimo
septický stav významně podílelo masivní intersticiální plicní postižení vyvolané gefiti-
nibem.

Summary
A rarer cause (or a contributing cause) of a severe respiratory failure
Drug-induced toxicities of the respiratory system are not rare and can range from mild
symptoms to life threatening conditions. The number of drugs cause impairment of the
respiratory system exceeds 600. Interstitial lung disease is one of the most serious mani-
festations of drug-induced pulmonary toxicity.

We describe a case of a young woman with adenocarcinoma of the left lung treated
with „biological therapy“ – gefitinib, which has been a severe respiratory failure, which
is out of sepsis significantly contributed to the massive interstitial lung disease caused
gefitinib.

Jakubec, P., Fischer, O., Křenková, A. et al. Méně častá (spolu)příčina těžkého respiračního selhání.
Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 13, 3: 4–9, 2016.

Klíčová slova
 těžké respirační selhání
 polékové postižení plic
 gefitinib

Keywords
 severe respiratory failure
 drug-induced pulmonary

involvement
 gefitinib
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níku bylo zjištěno nepravidelně ohraničené ložiskové zastření
vlevo parahilózně (obr. 1, 2). Dalším vyšetřováním v červenci
2015 byl diagnostikován bronchogenní karcinom levé plíce,
his tologicky adenokarcinom/velkobuněčný karcinom, st. IV
(T2AN0M1b) a byly zjištěny pozitivní mutace EGFR genu
v exonu 18 c2156G-C. Dne 14. července 2015 byla zahájena
první linie terapie – inhibitorem receptoru epidermálního růs -
tového faktoru (EGFR) gefitinib (IRESSA).

Dne 9. října 2015 pacientka přišla do naší ambulance pro asi
týden trvající dušnost při chůzi (cca 20 metrů), klidovou duš-
nost popírala, udávala výraznou celkovou slabost, zvýšené po-
cení, dráždivý suchý kašel trvající asi dvanáct hodin, pocit ry-

chlého bušení srdce, bolesti bederní páteře s propagací do dol-
ních končetin, více vlevo, byly dlouhodobě stacionární. Nego-
vala teploty, zimnici, třesavku, bolesti na hrudi, hemoptýzu,
známky infektu horních cest dýchacích, dyspepsii, dysurii,
otoky, stolice a močení byly v normě, chuť k jídlu udávala v po-
sledních dnech menší, ale změnu váhy popírala.

V objektivním nálezu byla pacientka opocená, dyspnoická
při řeči, tachypnoická (23 dechů/min), hypotenzní (krevní tlak
90/60 mmHg), tachykardická (puls 120/min), hyposaturovaná
(SaO2 87 %), hydratace byla hraniční, akce srdeční byla pravi-
delná, ozvy ohraničené, bez šelestu, poklep plný, jasný, dýchání
sklípkové, symetrické, zostřené, oboustranně byly slyšitelné in-

plicní parenchym intersticiální pneumonie – běžná (UIP)
– nespecifická (NSIP)
– deskvamativní (DIP)
– lymfocytární (LIP)

respirační bronchiolitida s intersticiální 
pneumonií

nekardiální plicní edém
kardiální plicní edém
plicní infiltráty s periferní eozinofilií
eozinofilní pneumonie
hypersenzitivní pneumonie
kryptogenní organizující se pneumonie (COP)
difuzní alveolární poškození (DAD)
granulomatózní pneumonitida
lipoidní pneumonie
alveolární proteinóza
eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
plicní fibróza
plicní nodulace

dýchací cesty kašel, dysfonie
bronchokonstrikce
asthma bronchiale
obliterující bronchiolitida
kalcifikace tracheálních prstenců
eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou

pleura pleurální výpotek (včetně eozinofilního)
léky indukovaný lupus s výpotkem
pleurální ztluštění a/nebo fibróza
ovariální hyperstimulační syndrom
pneumotorax

plicní cévy plicní hypertenze
trombembolická nemoc
veno-okluzní choroba
alveolární krvácení
vaskulitida
plicní hematom
hemoptýza

mediastinum pseudosarkoidóza
mediastinální lymfadenopatie
lymfoproliferace
mediastinální lipomatóza

neuromuskulární systém slabost až paralýza dechových svalů
rigidita dýchacích svalů
deprese dechových center, apnoe
nekardiální plicní edém

Tab. 1: Poléková postižení respiračního systému Obr. 1:  Zadopřední rentgen hrudníku při diagnóze

Obr. 2: Rentgen z levého boku hrudníku při diagnóze
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spirační chrůpky, vlevo bazálně, vpravo od báze až po lopatku.
Pacientka byla akutně přijata k hospitalizaci na standardní od-
dělení. Ve vyšetření krevních plynů a acidobazické rovnováhy
byla nalezena lehká alkalóza (pH 7,47), mírná hypokapnie
(pCO2 4,21 kPa), hypoxemie (pO2 6,72 kPa), hyposaturace
(SaO2 84,1 %), bikarbonáty byly v normě. V biochemickém vy-
šetření bylo výrazně zvýšeno CRP (194,1 mg/l), prokalcitonin
byl v normě (0,36 μg/l), zvýšeny byly obstrukční jaterní enzymy
ALP (7,07 μkat/l) a GGT (5,37 μkat/l). V krevním obraze byla
shledána leukocytóza (18,62.109/l) a trombocytóza (600.109/l),
v diferenciálním rozpočtu významně převažovaly neutrofily
(83 %). Lehce vyšší byla hodnota INR (1,25), vysoká byla hod-
nota D-dimerů (2 189 μg/l). Na EKG byla sinusová tachykardie
s frekvencí 135/min, bez dalších změn. Na vstupním rentgenu
hrudníku bylo přítomno mimo výše popisované ložisko vlevo
nově oboustranné nehomogenní zastínění, více vpravo a s ma-
ximem bazálně (obr. 3). Bylo provedeno i akutní HRCT plic,
kde byly zjištěny mimo tumorózní ložisko levé plíce splývající
okrsky charakteru mléčného skla až konsolidace, zvláště ba-
zálně s air-bronchogramem, dále rozšíření intersticiálních sept,
drobné nodulace subpleurálně a minimální oboustranný flui-
dotorax (obr. 4, 5). Pacientce byla nasazena empirická antibio -
tická léčba – amoxicilin/kyselina klavulanová (Amoksiklav)
a klarithromycin (Klacid), a podávány infuzní roztoky k rehy-
drataci.

Následující den, tj. 10. října 2015 došlo ale k dalšímu zhor-
šení stavu pacientky, saturace klesala až na 77 %, sinusová ta-
chykardie se zrychlila až na 150 pulsů/min, došlo k progresi
hypotenze na hodnoty TK 87/60 mmHg. Pacientka byla oka-
mžitě přeložena na jednotku intenzivní péče, kde byla vstupně
klidově dušná se saturací 74 %, tachypnoická (40 dechů/min).
Při oxygenoterapii s průtokem 15 litrů/min se saturace zvýšila
na 91 % a tachypnoe se snížila na 27 dechů/min, dále klesaly
hodnoty krevního tlaku (78/60 mmHg). Laboratorně došlo ke
zvýšení CRP (308,4 mg/l) a zvýšení prokalcitoninu (1,81 μg/l),
leukocyty sice klesly na 12,8.109/l, v diferenciálním rozpočtu
stouply neutrofily na 91 % a objevila se výrazná anemie (he-
moglobin 97 g/l), prohloubila se koagulopatie (INR 1,5), laktát
byl ještě v normě (1,88 mmol/l). Dle rentgenu hrudníku došlo
k další výrazné progresi nehomogenního zastření, zvláště pravé
plíce (obr. 6). Stav byl uzavřen jako sepse, pacientce byl zaveden
centrální žilní katetr cestou v. jugularis interna l. dx., zahájena
resuscitace tekutinami, pro nedostatečný efekt byla nasazena
vazopresorická léčba (noradrenalin), antibiotická léčba byla
doplněna o gentamycin a byly nasazeny systémové kortikoidy
v dávce 120 mg/24 hodin (methylprednisolon – Solu-Medrol).
Vzhledem k neuspokojivé ventilaci byla zahájena neinvazivní
ventilační podpora v režimu BiPAP (inspirační tlak 10 kPa, ex-
spirační tlak 4 kPa, frakce O2 0,7), při které bylo dosaženo sa-
turace 95 %.

Po 48 hodinách, tedy dne 12. října 2015 byla pacientka afeb-
rilní, hodnoty krevního tlaku se při podpoře vazopresory po-
hybovaly mezi 100–120/65–78 mmHg, tachykardie se zpoma-
lila na 100–120 pulsů/min. Při neinvazivní ventilační podpoře
se saturace pohybovala mezi 90–94 %, přetrvávala tachypnoe
24–30 dechů/min, ale pacientka již přestávala tolerovat nein-
vazivní ventilační podporu, která byla střídána s oxygenoterapií,

Obr. 3: Zadopřední rentgen hrudníku při přijetí 9. 10. 2015

Obr. 6: Zadopřední rentgen hrudníku 10. 10. 2015

Obr. 4: 
HRCT plic 9. 10. 2015

Obr. 5: 
HRCT plic 9. 10. 2015
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ale k udržení saturace nad 90 % byl nutný průtok kyslíku až 20
litrů/min. Na rentgenu hrudníku přetrvával obdobný nález jako
dne 10. října 2015. Laboratorně se objevilo zvýšení laktátu (3,0
mmol/l), metabolický rozvrat – hyponatremie (134 mmol/l),
hypokalemie (2,88 mmol/l), hypochloremie (87 mmol/l), hy-
pokalcemie (2,13 mmol/l) a hypomagnezemie (0,72 mmol/l).
Přetrvávaly zvýšené hodnoty obstrukčních jaterních enzymů
ALP (6,73 μkat/l) a GGT (6,21 μkat/l). Upravila se koagulopatie,
v krevním obraze byla leukocytóza 15,1.109/l, hemoglobin vy-
stoupil na 117 g/l. Prudce poklesly zánětlivé markery – CRP
67,6 mg/l a prokalcitonin 0,88 μg/l. Ve vyšetření krevních plynů
a acidobazické rovnováhy byla shledána lehká alkalóza (pH
7,46), hraniční hyperkapnie (pCO2 6,11 kPa), hypoxemie (pO2

7,43 kPa), hyposaturace (SaO2 89,5 %), došlo ke zvýšení bikar-
bonátů (31,0 mmol/l) i base excessu (7,4 mmol/l). Všechna zvy-
kle provedená mikrobiologická vyšetření byla negativní.

Vzhledem k tomu, že přes odeznění známek sepse nedošlo
ke zlepšení ventilačních parametrů, přiklonili jsme se k názoru,
že respirační selhání je zapříčiněno i dalším faktorem, na prv-
ním místě v našem uvažování bylo intersticiální plicní postižení
způsobené gefitinibem. Proto jsme se rozhodli nasadit jako
další léčbu puls kortikoidů – methylprednisolon (Solu-Medrol)
1 000 mg/24 hodin, celkem tři podání, obden. Po této léčbě
došlo k výraznému zlepšení stavu pacientky, byla dále afebrilní,
hodnoty krevního tlaku se již pohybovaly mezi 115–125/70–
75 mmHg (bez podpory noradrenalinem), byla patrna již jen
mírná tachykardie (90–100 pulsů/min). Pacientka již nebyla
tachypnoická (13–16 dechů/min), saturace se pohybovala mezi
95–98 % při oxygenoterapii s průtokem 3 litry/min nosními
brýlemi. Na rentgenu hrudníku došlo k regresi nálezu (obr. 7).
Laboratorně došlo k normalizaci hladin minerálů, poklesly
hodnoty obstrukčních jaterních testů ALP (4,73 μkat/l) a GGT

(2,81 μkat/l). Laktát klesl k normálním hodnotám (2,04
mmol/l). Zánětlivé markery se prakticky normalizovaly – CRP
11,2 mg/l, prokalcitonin 0,07 μg/l. V krevním obraze přetrvá-
vala mírná anemie (hemoglobin 115 g/l) a leukocytóza
(16,4.109/l), hodnoty koagulace byly v normě. Ve vyšetření
krevních plynů a acidobazické rovnováhy byla nalezena lehká
alkalóza (pH 7,45), normokapnie (pCO2 5,46 kPa), hraniční
normoxemie (pO2 8,03 kPa), saturace byla 91,9 %, hodnoty bi-
karbonátů se již normalizovaly. Pokračovali jsme v systémové
kortikoterapii v dávce methylprednisolon (Solu-Medrol) 120
mg/24 hodin. Dne 20. října 2015 byla pacientka přeložena na
standardní oddělení.

Zde se stav pacientky dále zlepšoval, byla afebrilní, oběhově
plně kompenzována, saturace byla v normě (i bez podpory kys-
líkem), na kontrolním rentgenu hrudníku (obr. 8) a HRCT plic
(obr. 9, 10) došlo k výrazné regresi nálezu. Dominujícími po-
tížemi byly parestezie dolních končetin, akroplegie pravé dolní
končetiny, které byly po komplexním vyšetření uzavřeny jako
paraneoplastická mononeuritis multiplex. Dne 2. listopadu 2015
byla pacientce podána 1. kúra druhé linie terapie – pemetrexed
v monoterapii, a následně byla předána do péče spádového
pneumologického pracoviště.

Obr. 7: Zadopřední rentgen hrudníku 19. 10. 2015

Obr. 8: Zadopřední rentgen hrudníku 5. 11. 2015

Obr. 9: 
HRCT plic 29. 10. 2015

Obr. 10:  
HRCT plic 29. 10. 2015
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Diskuse
Gefitinib (IRESSA) – je selektivní inhibitor tyrozinkinázy re-
ceptoru pro epidermální růstový faktor EGFR (epidermal
growth factor receptor) a je indikován k léčbě dospělých paci-
entů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněč-
ným karcinomem plic (NSCLC) s aktivačními mutacemi
EGFR-TK bez ohledu na linii léčby.4

Gefitinibová pneumonitida – intersticiální plicní postižení
bylo popsáno jako závažný nežádoucí efekt léčby gefitinibem
počátkem tohoto století.5 Mechanismus vzniku tohoto one-
mocnění je nejasný. Členové rodiny EGF (epidermálního růs -
tového faktoru) se podílejí na reparaci plicního postižení.6 Ge-
fitinib může inhibicí EGFR kaskády s poklesem fosforylace
EGFR způsobit poruchu reparační schopnosti bronchioloalveo -
lárního epitelu a exacerbaci plicního poškození, zvláště u pa-
cientů s plicními komorbiditami.7,8,9 Jiným mechanismem
může být alergický typ poškození nebo Th2 typ zánětu.10 Ce-
losvětová incidence gefitinibové pneumonitidy se pohybuje
okolo 1 %, avšak s velkou geografickou variabilitou. U asijské
populace je incidence 2–6 %, u kavkazské populace 0,2–0,3 %,
u Afroameričanů je naopak incidence nízká.11–17 Je popsána
řada rizikových faktorů vzniku tohoto postižení, které jsou uve-
deny v tabulce 2.11–13,18–22 Naše pacientka ale neměla mimo ne-
dávno diagnostikovaný karcinom žádný z uváděných riziko-
vých faktorů.

Ke klinickým příznakům patří akutně vzniklá dušnost, tíha
na hrudníku, suchý kašel, zvýšená teplota. Onemocnění obvy-
kle rychle progreduje, dochází k hypoxemii a respiračnímu se-
lhání.21 Interval mezi zahájením léčby gefitinibem a objevením
se symptomů intersticiálního plicního postižení se pohybuje
od 2 do 60 dnů, ale většina případů vzniká v prvních čtyřech

týdnech léčby.11,21,22 U naší pacientky došlo k potížím přibližně
50. den léčby gefitinibem. V současné době nebyl identifikován
žádný charakteristický laboratorní nález.21

Radiologicky bývají nacházeny mnohočetné konsolidace
s bronchogramem s/bez trakčních bronchiektázií, opacity mléč-
ného skla, septální ztluštění nebo difuzní infiltráty.14,21,22

Histologickým vyšetřením bývá zjišťováno difuzní alveolární
poškození (difuse alveolar damage, DAD), intersticiální zánět
s/bez fibrózy, organizující se pneumonie nebo alveolární krvá-
cení.5,15,18,23 Současná diagnostická kritéria gefitinibové pneu-
monitidy jsou uvedena v tabulce 3.22

Léčba gefitinibové pneumonitidy spočívá v co nejčasnějším
ukončení podávání gefitinibu.10 Vysazení gefitinibu ale někdy
nemusí být trvalé, protože přítomnost kontrolovatelného in-
tersticiálního plicního postižení není absolutní kontraindikací
dalšího podávání gefitinibu.22 Jinou možností je nahrazení ge-
fitinibu jiným EGFR inhibitorem – erlotinibem.24,25 Jako pro-
tizánětlivá terapie jsou doporučovány systémové kortikoidy.26

Jejich role v léčbě ale stále není jasná. Obvykle jsou doporučo-
vány vysoké dávky kortikoidů.10,21,22,27,28 Některé práce uvádějí
i efekt nízkých dávek kortikoidů.29 V případě naší pacientky
byly ale běžné dávky kortikoidů neúčinné a dramatický efekt
měly až pulsy vysokými dávkami methylprednisolonu. Jako
další léčba je doporučována antimikrobiální léčba, oxygenote-
rapie a ventilační podpora neinvazivní i invazivní.22,29

Prognosticky se jedná o velmi závažný, život ohrožující stav.
Mortalita se pohybuje mezi 31–45 %.11,13,16,21,23 Vyšší mortalita
je spojena s nálezem rozsáhlých infiltrátů typu mléčného skla
a rozsáhlými konsolidacemi s bronchogramem a trakčními
bronchiektáziemi.14,30

Závěr
Poléková postižení plic nejsou nikterak vzácnou diagnózou
v pneumologické praxi. S nástupem dalších nových léků do kli-
nické praxe stoupá i riziko možného poškození respiračního
systému. Tato postižení se nevyhýbají ani tzv. „biologické léčbě“,
naopak v těchto případech může být poškození velmi závažné
s vysokou mortalitou. Proto by na ně mělo být v diferenciální
diagnostice vždy myšleno a léčebné intervence by měly být za-
hájeny co nejdříve.
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Souhrn
Postpneumonektomický syndrom je život ohrožující stav, který vzniká jako časná nebo
pozdní komplikace po resekci plicního křídla. Jedná se o mechanickou neprůchodnost
magistrálních dýchacích cest, způsobenou extrémní anatomickou defigurací mediastina
v důsledku jeho přesunu při hyperinflaci kontralaterální plíce. Čím dříve po operaci
vzniká, tím jsou jeho projevy dramatičtější.

Terapií první volby pro její nejlepší dlouhodobé výsledky je v současnosti implantace
adjustabilního tkáňového expandéru. Autoři předkládají případ pacienta po levostranné
pneumonektomii s nezvykle časným postpneumonektomickým syndromem a jeho ře-
šením.

Summary
Early postpneumonectomy syndrome
Postpneumonectomy syndrome is a life-threatening condition that develops as early or
late complication after pneumonectomy. It is a mechanical blockage of main airways cau-
sed by the extreme anatomical defiguration due to a mediastinal shift with the hyperin-
flation of the contralateral lung. The sooner after surgery syndrome occurs, the more
dramatic is its progression.

Therapy of the first choice is currently an implantation of the adjustable tissue expander
for its best long-term results. The authors present a rare case of a patient after left-sided
pneumonectomy with early postpneumonectomy syndrome and its treatment. 

Škach, J., Fischer, M. Časný postpneumonektomický syndrom. Kazuistiky v alergologii, pneumologii
a ORL 13, 3: 10–17, 2016.

Klíčová slova
 pneumonektomie
 tkáňový expandér
 plombáž
 endobronchiální stent

Keywords
 pneumonectomy
 tissue expander
 plombage
 endobronchial stent

Časný 
postpneumonektomický syndrom

Úvod
Postpneumonektomický syndrom (PPS) je zřídkavá kompli-
kace po plicní resekci s literární incidencí 1–640/1000 (Soll
našel do roku 2008 73 publikovaných případů)1. Jen výjimečně
může jedno pracoviště vyhodnotit větší soubor pacientů. Nej-
větší publikovaný soubor osmnácti pacientů během dvaceti let
představil Shen.2

První dny po pneumonektomii dochází za normálního stavu
k mírné elevaci bránice a mírnému přesunu mediastina na ip-
silaterální straně. Po odstranění drénu dojde během dvou týdnů
k vyplnění dutiny serosangvinolentním výpotkem v celém roz-
sahu, ten v dalších měsících insipuje a stává se až gelem a dutina
obliteruje. Výjimečně zůstává dutina z menší části trvale vypl-
něna i reziduem vzduchu či tekutiny.3

PPS je život ohrožujícím stavem, který vzniká výrazným (až
extrémním) přesunem kontralaterální plíce a mediastina do
prostoru po pneumonektomii a stištěním hlavního bronchu
nebo trachey s hyperinflací plíce na kontralaterální straně.4

Bronchus je nejčastěji mechanicky stištěn mezi plicnici a aortu
(po pravostranné pneumonektomii – rotace mediastina proti
směru hodinových ručiček) nebo tělo obratle (po levostranné

– po směru ručiček).5,6 Statisticky se častěji objevuje po pravo-
stranné pneumonektomii. Opakovaně byly publikovány pří-
pady i po levostranné pneumonektomii, jak v přítomnosti abe-
rantního pravostranného aortálního oblouku,7 tak normálního
levostranného8. Syndrom se objevuje ve všech věkových sku-
pinách, nejčastěji však u dětí a dorostenců, kde se předpokládá
zásadní podíl větší elasticity bronchu a větší poddajnosti me-
diastinálních tkání.9 Jako rizikový faktor bývá udáváno i ženské
pohlaví a plicní emfyzém.10

Syndrom se projevuje dušností, hvízdavým dechem až stri-
dorem, někdy kašlem, někdy polykacími obtížemi, jistě pak
opakujícími se bronchitidami a záněty plic.11,12,13

První vodící známkou je hyperinflace kontralaterální plíce
s masivním přesunem mediastina na klasickém rentgenovém
snímku srdce a plic. Diagnózu potvrdí CT, bronchoskopie
a eventuálně spirometrie (obstrukční typ křivky s vyšší usilov -
nou vitální kapacitou – FVC, nižším FEV1/FVC a redukcí ma-
ximální rychlosti výdechového proudu – MEF).14

Syndrom vzniká povětšinou postupně, plíživě, s delším od-
stupem od operace, výjimečně poměrně velmi rychle po vý-
konu (zejména u dětí nebo při tracheomalacii). Interval mezi
pneumonektomií a nástupem symptomu se udává 2,5–7 let.2
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Vznik syndromu není předvídatelný. Pokud se syndrom pro-
jeví s odstupem od operace, je především nutné vyloučit reci-
divu maligního onemocnění. Vyloučit by se měly i další příčiny
dušnosti, jako jsou progrese chronické obstrukční plicní ne-
moci (CHOPN), plicní hypertenze, aspirace nebo srdeční se-
lhání.15

Kazuistika
Prezentujeme kazuistiku 68letého pacienta, spíše atletického
typu postavy, s normální konfigurací hrudního koše, s diagnó-
zou bronchogenního karcinomu horního laloku vlevo (obr. 1)
bez dalších komorbidit, s nádorem verifikovaným předoperační
punkční biopsií (dlaždicobuněčný karcinom), stav po neoad-
juvantní chemoterapii s výraznou regresí tumorózní expanze
v oblasti levého plicního hilu a regresí mediastinální a hilové
lymfadenopatie. Tumor obalující odstup bronchů pro lingulu
byl indikován k plicní resekci (předpoklad horní lobektomie)
– obr. 2, 3, 4. Pacient před stanovením diagnózy kouřil 5–10 ci-
garet (a doutníků) denně, dříve až 20 denně.

Spirometrie: lehká až střední porucha difuze, usilovně vy-
dechnutý objem za 1 s (FEV1) byl 109 %, vitální kapacita (VC)
101 %, transferfaktor (TLCO) 61 %, reziduální objem (RV) 104 %.

Spiroergometrie: kardiální limitace nebyla prokázána, EKG
bez patologie, nízká ventilační rezerva, odpovídá poruše difuze,
maximální spotřeba kyslíku (VO2max) byla 20,5 (87 % normy).

Pacient dobře toleroval námahu, vyšel šest pater jen s mír-
ným zadýcháním, stenokardie neměl.

Chronicky trpěl anemií – hladina hemoglobinu byla 102 g/l,
ASA II.

Peroperačně byl zjištěn pokročilejší nález (cryo cut) než bylo
předpokládáno z kontrolních CT vyšetření a byla provedena
pneumonektomie vlevo z posterolaterální torakotomie bez
komplikací. Nález neumožňoval ani řešení sleeve resekcí a za-

Obr. 1: CT před neoadjuvantní terapií

Obr. 4: RTG před resekcí

Obr. 2: CT po neoadjuvantní terapii

Obr. 3: CT před resekcí
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Stent R. Charles (1807–1885) – anglický dentista. Věnoval se problematice
výroby zubních protéz. V roce 1856 zdokonalil materiál potřebný k vytvá-
ření otisků zubů. Slovo „stent“ jako lékařský pojem použil poprvé v roce
1916 nizozemský plastický chirurg Jan F. Esser.

(zdroj informací: archiv redakce)
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chování alespoň dolního laloku levé plíce pro pokročilou pe-
ribronchiální infiltraci hilu (lepidický růst). Byl proveden sys-
tematický sampling uzlin, které se makroskopicky jevily jako
zvětšené, antrakotické a elastické. Uzliny neadherovaly pevně
k dýchacím cestám a primárně nesvědčily pro jasné maligní
postižení. Palpačně nebyly patrny známky malacie či jiné pa-
tologie na hlavních bronších a trachee. V hrudní dutině byl po-
nechán signální drén, který byl po pneumonektomii napojen
standardně na sběrný systém na spád.

V časném pooperačním období na jednotce intenzivní péče
se brzy projevily problémy se zahleněním a odkašláváním. Sub-
jektivně si pacient stěžoval na zhoršené dýchání pro pocit od-
poru v krku s nemožností odkašlat. Epidurální anestezie byla
funkční. Projevila se tendence k hypotenzi, takže byla postupně
zavedena mírná až střední oběhová podpora katecholaminy.
Z laboratnorních vyšetření ani dle odpadu z drénu nebyly pa-
trny známky krvácení.

Třicet čtyři hodin po operačním výkonu progredovala re-
spirační insuficience s nutností orotracheální intubace.

Byla provedena akutní bronchoskopie, kde byl verifikován
těsný pahýl levého bronchu. Při vyšetření však dominovala vý-
razně stlačená distální trachea s vyklenutím pars membranacea
a pravý hlavní bronchus byl téměř kompletně stenózován ex-
traluminárním tlakem. Dle rentgenového snímku a CT byl vý-
razný přesun mediastina na levou stranu (obr. 5, 6). Po telefo-
nické konzultaci s hrudním chirurgem byl zaklemován hrudní
drén, který byl do té doby na spád na sběrný systém (odvedl 1
500 ml serosangvinolentního výpotku) a byla aplikována PEEP
(positive end-expiratory pressure) maska. Stav se dočasně čás-
tečně vylepšil a zmírnil se distanční stridor. Po několika hodi-
nách si ale dechová únava pacienta vyžádala orotracheální in-
tubaci (OTI). Při umělé plicní ventilaci (UPV) přetrvávaly
známky velkého odporu v dýchacích cestách. Pacient špatně
toleroval režim SPONT, proto byla navýšena sedace, zavedena
řízená ventilace a stav se stabilizoval. Druhý pooperační den
bylo jako diagnostický test k průkazu postpneumonektomic-
kého syndromu insuflováno empiricky via drén a bakteriální
filtr 800 ml vzduchu a drén byl extrahován s předpokladem, že
se dutina posléze spontánně vyplní tekutinou a stav se stabili-
zuje (obr. 7). Promptně se sice zlepšily ventilační parametry,
ale postupně progredovala oběhová nestabilita, na kontrolním
CT byl patrný přesun mediastina doprava (obr. 7). K částečné
titrované dekompresi pneumotoraxu byla zavedena do dutiny
po pneumonektomii kanyla via mezižebří, která byla za po-
zvolného/dózovaného vypouštění vzduchu po stabilizaci stavu
uzavřena. Stav pacienta postupně umožnil zrušit oběhovou
podporu, začít weaning od UPV a snižovat sedaci. Čtvrtý den
po operaci byla provedena rebronchoskopie, kde kolabovala
distální trachea a pravý hlavní bronchus při PEEP 5 cm H2O,
při PEEP 10 cm H2O nikoliv. Mírně stoupala tělesná teplota
a byl zaznamenán vzestup CRP (C-reaktivní protein) na 125
mg/l. Byla nasazena empiricky antibiotika (amoxicilin + kyse-
lina klavulanová). Byla provedena echokardiografie s normál-
ním nálezem a kardiologem bylo doporučeno řešit spíše jako
hypovolemii. Hrudní chirurg zavedl tenký hrudní drén sub -
klavikulárně. Drénem bylo instalováno 1 000 ml roztoku tep-

lých krystaloidů s gentamycinem (obr. 8). Větší instilační objem
již pacient pro tlaky za hrudní kostí netoleroval. Bronchosko-
picky kontrolně byla trachea již bez kolapsu. Dle verifikačního
CT jisté mírné zúžení distální trachey a pravého hlavního bron-
chu přetrvávalo (obr. 9). Nově se objevila škytavka. Pátý den
byl pacient extubován a škytavka ustala. Šestý den byl pro únavu
napojen na neinvazivní ventilaci (NIV). Sedmý den byl pacient
od NIV odpojen. Trvala eupnoe, bez stridoru. Následně byl
tedy extrahován doposud zaklemovaný (preventivně pone-
chaný) drén. Brzy po odstranění drénu se objevil podkožní em-
fyzém, znovu progredoval stridor a pacient byl opět vynuceně
napojen na NIV. Dále progredovala respirační insuficience
s nutností OTI a UPV k stabilizaci stavu. Stav byl na základě
dosavadního průběhu a po konzultaci s dalšími experty vyhod-
nocen jako časný postpneumonektomický syndrom refrakterní
ke konzervativním postupům. Byla indikována implantace tká-
ňového expandéru do hrudní dutiny. Na našem pracovišti stan-
dardně expandéry nedisponujeme, proto byla provedena statim
objednávka u dodavatele. Osmý den pacient setrvával na nízké
podpoře oběhu a UPV toleroval v režimu PSIMV 14+8. Devátý
den byla v klidné celkové narkóze provedena submamární mi-
nitorakotomie vlevo, odsán výpotek, odeslán na kultivaci, du-
tina hrudní byla vypláchnuta ředěnou Betadine sol., implanto-
ván tkáňový expandér Eurosilicone Remote Valve 1 100 cm3

(obr. 10), v souladu s konzultací s distributorem byla jeho náplň
titrována na 1 250 cm3 teplého fyziologického roztoku. Po po-
vytažení endotracheální kanyly byla verifikována bronchosko-
picky volná průchodnost dýchacích cest, do dutiny k expandéru
vložen gentamicin (Garamycin foam), torakotomie uzavřena
bez drenáže, plnící komůrka pak byla fixována k žebru do pod-
koží (obr. 11). Výkon trval 30 minut. Pět hodin po výkonu byl
již pacient bez nutnosti oběhové podpory.

Desátý den byl pacient extubován. Jedenáctý den byl zazna-
menán nárůst CRP, ve sputu E. colli rezistentní na Amoksiklav
(amoxicilin/kyselina klavulanová), byla provedena změna na
cefotaxim (Sefotak). Dvanáctý den byl zaznamenán pokles zá-
nětlivých parametrů. Třináctý den byla provedena rebroncho-
skopie s normálním průsvitem dýchacích cest a verifikační CT
(obr. 12).

Čtrnáctý den byl pacient přeložen na standardní oddělení,
s normální fonací, bez teplot, bez obtíží, mírně vykašlával. Šest-
náctý den byl propuštěn.

Pacient měl po celou dobu po výkonu prakticky normální
laboratorní výsledky, zejména bez leukocytózy, jen s přetrvá-
vající a undulující elevací CRP (mezi hodnotami 40–165 mg/l).

Histologie: definitivní resekční linie byly prosty malignity,
vyšetřeno bylo sedm uzlin bez metastáz (stanice
4L,5,6,7,9,10,11), onkolog vyhodnotil jako pT2a, NO, MO, ale
vzhledem k lepidickému růstu a opakovaným cryo cut vyšet-
řením bylo určené stadium spíše orientační a podhodnocené,
ale bez vlivu na indikaci k další terapii.

Adjuvantní léčba onkologem nebyla indikována a pacient
byl předán do spádové pneumologické ambulance. Při kontrol-
ním CT vyšetření po půl roce byl nález stacionární a pacient
bez jakýchkoli obtíží (obr. 13), s bronchoskopicky normálním
nálezem bez známek recidivy.
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Diskuse
Chirurgické pokusy o fixaci mediastina prakticky vždy selhá-
vají, zejména v dlouhodobém sledu. Aortopexe k sternu, fre-
nektomie, tracheální nebo bronchiální transekce s anastomó-
zou, resekce části obratlů, taktéž resekce aorty a přemostění
bypassem buď rovnou selhávají, nebo jsou minimálně neade-
kvátně extenzivním výkonem při existenci jednodušších
řešení.16

Jensen srovnal dvě skupiny pacientů. Na jedné straně paci-
enty s fixací mediastina, na druhé pak skupinu s implantovaným
endobronchiálním stentem.17

Endobronchiální stent je méně invazivní metoda, ale s vyšší
incidencí komplikací. Nutnost četných bronchoskopií (často
i emergentních) tuto metodu částečně diskvalifikuje. Ucpávání
stentu hlenovou zátkou, migrace stentu nebo vytváření granu-
lací na hraně stentu, vyžadující jejich opakované odstraňování,
nečiní tuto metodu ideální.18

Endobronchiální stent je doporučen u pacientů, kteří ne-
zvládnou operační výkon. Jelikož lze implantát zavést do hrudní

Obr. 5: RTG po operaci s přesunem mediastina

Obr. 8: RTG po instilaci roztoku do hrudní dutinyObr. 6: CT po operaci s přesunem mediastina

Obr. 9: CT po instilaci roztoku do hrudní dutiny

Obr. 7: CT po korektivní insuflaci PNO
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dutiny i v lokální anestezii, jeví se toto doporučení spíše jako
alibistické.

Použití silikonem potahovaného stentu při jeho dobré do-
stupnosti může být smysluplné v některých případech spíše or-
ganizačně, jako překlenutí akutního stavu před operačním vý-
konem (bridge-to-surgery). U potahovaných stentů je ale vždy
určité riziko migrace s fatálními důsledky akutní obstrukce
u pneumonektomovaného pacienta.

Endobronchiální samoexpandibilní stent metalický má
místo při léčbě pacienta s již rozvinutou tracheo-/bronchoma-

lacií, u kterého přetrvávají obstrukční příznaky i po repozici
mediastina po zavedení implantátu.19 Nebo u pacienta, kde je
srdce fixováno příliš pevně v nové pozici a jeho deliberace by
byla příliš riziková.

V současnosti je možnost užití i stentů biodegradabilních,
osvědčených v transplantační chirurgii, jejich užití u malacií
nebo jako bridge-to-surgery je pak na individuálním posou-
zení.14

Terapií první volby se tak jeví vyplnění prostoru po pneu-
monektomii (plombáž) a repozice mediastinálních struktur ke
střední čáře. S delším odstupem od primárního výkonu lze
předpokládat větší a pevnější adheze. Doporučuje se provést
torakotomii o jedno či dvě mezižebří výše než při původní to-
rakotomii. Adheze zde bývají méně pevné a přístup je i bezpeč-
nější při někdy extrémně elevované kopuli bránice. Při adhe-
ziolýze je kruciální uvolnění trachey a bronchů. Až třetina
pacientů nemá téměř žádné adheze a mediastinum se spon-
tánně reponuje po otevření pleury. I to je důvod, proč někteří
chirurgové indikují operaci primárně torakoskopicky.20,21 Du-
tinu pak lze dobře vyplnit jedním nebo několika prsními im-
plantáty nebo adjustabilním expandérem.22 Možnost adjustace
se jeví jako zásadní pro maximální úspěšnost výkonu, jelikož
objem plombáže nelze před výkonem přesně zjistit. Orientačně
lze provést volumetrii původního plicního křídla před pneu-
monektomií ze starého CT záznamu. Požadovaný objem výplně
nutný ke korekci mediastinálního posunu je velmi individuální
a pohybuje se zpravidla kolem 1 litru. Optimalizovat dostatečné
vyplnění lze peroperačně za verifikace bronchoskopicky. Něk-
teří autoři doporučují monitoraci centrálního žilního tlaku, aby
nedošlo ke snížení žilního návratu v důsledku přeplnění ex-
pandéru (plombáže).23,24

V současné době se jeví jako nejelegantnější terapie implan-
tace tkáňového expandéru, který se používá v plastické chirurgii
při etapových výkonech při přípravě k rekonstrukci prsu po
mastektomii nebo při přípravě kožního krytu k juxtarekon-
strukci ztrátových defektů. Největší sériově vyráběné expandéry
se pohybují v objemu 1 100–1 200 ml. Výrobci garantují, že
i při přeplnění o 15 % nemůže dojít k ruptuře implantátu. Pokud
je dle výrobce použit v neexponovaném místě, kde nehrozí
komprese a výrazné zvýšení tlaku, lze bezpečně přeplnit im-

Obr. 10: Minitorakotomie a expandér

Obr. 11: Plnění implantátu přes komůrku (adjustace)

Obr. 12: CT s implantátem Obr. 13: CT kontrola šest měsíců po operaci
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plantát ještě o něco více. Tento případ je i použití u postpneu-
monektomického syndromu, kde je implantát chráněn hrud-
ním košem. V naprosté většině případů je i deklarovaný objem
1 200 ml dostačující.

V našem případě časného syndromu jsme inflaci vzduchem
(plynem) použili jako diagnostický test. Vzhledem k stlačitel-
nosti plynu není tento test vhodný pro kalibraci objemu defi-
nitivní plombáže a vzhledem k jeho rychlé absorpci není
vhodný ani jako dlouhodobé řešení. Při opakovaných inflacích
se pak i zvyšuje riziko zanesení infekce.25,26 Inflaci je proto nutné
provádět přes bakteriální filtr. Jednoduchý insuflační set jsme
zkonstruovali z redukce dětské orotracheální kanyly a dětského
filtru (obr. 14).

Perikostální stehy na uzavření torakotomie je lepší naložit
před vložením implantátu, aby nedošlo k jeho nechtěnému po-
ranění jehlou. Někteří autoři se obávají proležení či poničení
implantátu o staplerové linie bronchu, takže jej podkládají
(např. AlloDerm), v případě selhání jej pak řeší tkáňovým ex-
pandérem s třikrát tlustší stěnou, vyrobeným na zakázku.27 Při
dostatečně zkráceném pahýlu hlavního bronchu (jak by se mělo
standardně provádět) by protržení expandéru zejména u levo-
stranné pneumonektomie nemělo hrozit. Lehce zvýšené riziko
je na straně pravé.

Plnící komůrku v případě expandéru je dobré fixovat do
podkoží na žebro, aby punkce pro případnou úpravu objemu
(adjustaci) nedělala větších problémů. Komůrka se může po-
nechat trvale, nebo s odstupem měsíců po optimalizaci objemu
expandéru odstranit.

Antibiotické krytí implantace expandéru je vhodné, ačkoli
riziko infekce je malé. Expandér do hrudní dutiny je vhodné
plnit teplým roztokem, aby nedošlo k podchlazení pacienta,
a aby materiál expandéru maximálně změkl a co nejlépe se
adaptoval tvarem.

K selhání plombáže hned po výkonu může dojít v důsledku
malacie dýchacích cest, která nemusí souviset bezpodmínečně
s délkou trvání obtíží a odstupu od primovýkonu. Nabízejícím
se řešením je pak doplňující metalická stentáž. Reoperace
a agresivní chirurgický výkon by měl být až poslední možností.

Levnější technikou či spíše technikou z nouze při nedostup-
nosti implantátů je plombáž ping-pong míčky (nebo kuličkami
z pryskyřice – lucite balls, tzv. hopíky).28 Je to osvědčená tech-
nika plombáže, která se pro léčbu TBC užívala v 30. a 40. letech
minulého století. Použití jiných metod, inspirovaných z doby
předantibiotické léčby TBC, jako je olej, vosk a další, se jeví
jako nevhodné již pro svoji hmotnost. Při použití výplně s vý-
razně vyšší specifickou hmotností dochází u pacientů k tzv. kee-
ling syndromu. To znamená, že se pacientům špatně plave v dů-
sledku stálé tendence k přetáčení kolem podélné osy. Plombáž
dutiny několika menšími částmi má mnohem větší riziko k mi-
graci, dekubitální erozi například horní duté žíly, jícnu nebo
bronchu. Pro minimalizaci možnosti migrace jsme uvažovali
o umístění ping-pongových míčků do velkého igelitového sa-
mouzavíracího sáčku (grip seal bag) nebo laparoskopického
pytlíku (endobag), který bychom do hrudní dutiny vložili a pak
postupně naplnili míčky na požadovaný objem a uzavřeli (obr.
15).

K selhání implantátu může dojít při jeho netěsnosti nebo
ruptuře. Další komplikací kteréhokoli implantátu může být fib-
rilace síní nebo polykací potíže.

Jelikož se jedná o off-label použití implantátu, je nutné vše
pacientovi důsledně vysvětlit a formální úhradu (v českém
pseudoDRG systému) nechat odsouhlasit (většinou ex-post)
reviznímu lékaři.

Na vzniku syndromu se může primárně podílet i malacie
magistrálních dýchacích cest, častěji je však tato malacie dů-
sledkem déle trvajícího postpneumonektomického syndromu.

Někteří odborníci poukazují na zvážení preventivní implan-
tace expandérů. V rámci některých studií byly do dechových
cest preventivně implantovány i silikonové stenty. Vzhledem
k četnosti postpneumonektomického syndromu, nákladům na
implantáty a u stentů též vyšší frekvenci „provozních“ kompli-
kací se nejeví tento postup jako racionální a obhajitelný.

Kontrola anatomických poměrů po implantaci expandéru
by měla zahrnovat jak CT scan, tak flexibilní rebronchoskopie.

Obr. 14: Insuflační set

Obr. 15: Samouzavírací pytlík nebo laparoskopický endobag
s pingpongovými míčky (ilustrační foto)
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A to jak záhy po výkonu, tak s několikaměsíčním či eventuálně
až letitým odstupem.

Přes 90 % pacientů získá implantací expandéru okamžitou
a trvalou úlevu od dušnosti. Přechodným stavem mohou být
pacientem nepříjemně vnímané pocity tlaků v hrudním koši
a mírná bolestivost při dýchání. Tyto obtíže se dají jednoduše
řešit běžnými nesteroidními analgetiky a trvají maximálně ně-
kolik dní, než se implantát v hrudníku „uvelebí“ a orgány me-
zihrudí si na nové poměry zvyknou.

Ač je PPS velmi zřídkavým syndromem, je jeho existence
jedním z mnoha argumentů, proč u pacientů provádět pneu-
monektomie až jako krajní řešení a svým způsobem nefyzio-
logický extrém radikálního onkochirurgického výkonu. Tam,
kde pneumonektomie hrozí již podle předoperačních vyšetření,
měl by být učiněn pokus o downstaging/downsizing neoadju-
vantní onkologické léčby. Tam, kde technicky lze, by se pak
měly provádět centrální resekce s rekonstrukcí typu sleeve nebo
double sleeve (bronchus, tepna) jako záchovný výkon alespoň
jednoho laloku ipsilaterálně. A to i u pacientů, kteří mají k pneu-
monektomii dostatečnou funkční rezervu. Poměr pneumonek-
tomií k ostatním anatomickým resekčním plicním výkonům je
takto jedním z obecně uznávaných ukazatelů kvality pracoviště.

Závěr
PPS je zřídkavý stav, který pacienta ohrožuje na životě a nelze
jej řešit konzervativně pro jeho mechanickou podstatu. Může
vzniknout jak časně, tak až s dlouhým odstupem od původního
resekčního výkonu. Po vyloučení jiné etiologie obtíží jsou pa-
cienti indikováni k plombáži postpneumonektomické dutiny.
Tímto dojde k repozici přetaženého a defigurovaného media-
stina a uvolnění magistrálních dýchacích cest. V současnosti je
nejelegantnějším a současně řešením první volby implantování
adjustabilního tkáňového expandéru, kde lze korigovat defini-
tivní objem i po operaci na základě klinických příznaků či re-
evaluací vyšetřovacích metod. V případě použití příliš velké
protézy nebo jejího přeplnění může dojít k snížení žilního ná-
vratu a selhání oběhu. Při hemodynamické nestabilitě lze u ad-
justabilního implantátu objem plombáže snížit bez nutnosti
další operace. V průběhu času může dojít k malpozici, migraci,
herniaci implantátu (plombáže) přes střední čáru nebo k úniku
výplně u adjustabilních expandérů.

Avšak doposud nebyl představen jiný způsob, který by prak-
ticky u všech pacientů vedl k trvalé úlevě s tak přiměřeně malým
rizikem komplikací.

Literatura
1. Soll, C., Hahnloser, D., Frauenfelder, T. et al. The postpneumonectomy syn-

drome: clinical presentation and treatment. Eur J Cardiothorac Surg 35, 2:
319–324, 2009.

2. Shen, K. R., Wain, J. C., Wright, C. D. et al. Postpneumonectomy syndrome:
surgical management and long-term results. J Thorac Cardivasc Surg 135,
6: 1210–1216, 2008.

3. Kopec, S. E., Irwin, R. S., Umali-Torres, C. B. et al. The postpneumonectomy
state. Chest 114, 4: 1158–1184, 1998.

4. Valji, A. M., Maziak, D. E., Shamji, F. M., Matzinger, F. R. Postpneumonectomy
syndrome: recognition and management. Chest 114, 6: 1766–1769, 1998.

5. Rakovich, G., Bussières, J., Fréchette, E. Postpneumonectomy syndrome.
Multimed Man Cardiothorac Surg 2009, 831: mmcts.2008.003475, 2009.

6. Partington, S. L., Graham, A., Weeks, S. G. Pulmonary vein stenosis follo-
wing left pneumonectomy: a variant contributor to postpneumonectomy
syndrome. Chest 137, 1: 205–206, 2010.

7. Hastreiter, A. R., D'Cruz, I. A., Cantez, T. et al. Right-sided aorta. I. Occur-
rence of right aortic arch in various types of congenital heart disease. II.
Right aortic arch, right descending aorta, and associated anomalies. Br
Heart J 28, 6: 722–739, 1966.

8. Shamji, F. M., Deslauriers, J., Daniel, T. M. et al. Postpneumonectomy syn-
drome with an ipsilateral aortic arch after left pneumonectomy. Ann Thorac
Surg 62, 6: 1627–1631, 1996.

9. Podevin, G., Larrouquet, M., Camby, C. et al. Postpneumonectomy syn-
drome in children: advantages and long-term follow-up of expandable pro-
sthesis. J Pediatr Surg 36, 9: 1425–1427, 2001.

10. Villeneuve, P. J., Sundaresan, S. Complications of pulmonary resection:
postpneumonectomy pulmonary edema and postpneumonectomy syn-
drome. Thorac Surg Clin 16, 3: 223–234, 2006.

11. Bédard, E. L., Uy, K., Keshavjee, S. Postpneumonectomy syndrome: a spect-
rum of clinical presentations. Ann Thorac Surg 83, 3: 1185–1188, 2007.

12. Bastin, A. J., Karunanantham, J., Lim, E. Breathlessness after pneumone-
ctomy: consider postpneumonectomy syndrome. Clin Lung Cancer 11, 6:
423–425, 2010.

13. Kalluri, M., Sahn, S. A., Highland, K. B. Chronic dyspnea and severe ob-
struction after pneumonectomy: postpneumonectomy syndrome. Am J
Med Sci 336, 6: 530–531, 2008.

14. Stolz, A., Pafko, P. et al. Postpneumonektomický syndrom a herniace srdce.
In: Komplikace v plicní chirurgii. Praha: Grada, 2010. (s. 205–212)

15. Mehran, R. J., Desaluriers, J. Late complications. Postpneumonectomy syn-
drome. Chest Surg Clin N Am 9, 3: 655–673, 1999.

16. Grillo, H. C., Shepard, J. A., Mathisen, D. J., Kanarek, D. J. Postpneumone-
ctomy syndrome: diagnosis, management, and results. Ann Thorac Surg
54, 4: 638–650, 1992.

17. Jensen, M., Edell, E., Deschamps, C., Moran, S. Postpneumonectomy Syn-
drome: Results of mediastinal repositioning vs. stent placement. Internet J
Thoracic Cardiovasc Surg 13, 2: 2008. (on-line: http://ispub.com/IJTCVS/
13/2/5285)

18. Nakamura, Y., Ohata, M., Kawabe, K. et al. Left postpneumonectomy syn-
drome successfully treated with endobronchial stent. Intern Med 37, 10:
880–883, 1998.

19. Cordova, F. C., Travaline, J. M., O´Brien, G. M. et al. Treatment of left pneu-
monectomy syndrome with an expandable endobronchial prosthesis. Chest
109, 2: 567–570, 1996.

20. Reed, M. F., Lewis, J. D. Thoracoscopic mediastinal repositioning for post-
pneumonectomy syndrome. J Thorac Cardiovasc Surg 133, 1: 264–265,
2007.

21. Ng, T., Ryder, B. A., Maziak, D. E., Shamji, F. M. Thoracoscopic approach
for the treatment of postpneumonectomy syndrome. Ann Thorac Surg 88,
3: 1015–1018, 2009.

22. Lloyd, M. S., Wallis, C., Muthialu, N. et al. Treatment of postpneumone-
ctomy syndrome with tissue expanders: the Great Ormond Street Hospital
experience. J Plast Reconstr Aesthet Surg 67, 5: 725–728, 2014.

23. Matheson, J. A., Lohn, J. W., Antippa, P. N., MacGill, K. Intrathoracic tissue
expanders for postpneumonectomy syndrome. J Plast Reconstr Aesthet
Surg 67, 12: 1764–1765, 2014.

24. Jansen, J. P., Brutel de la Rivière, A., Alting, M. P. et al. Postpneumonectomy
syndrome in adulthood. Surgical correction using an expandable prosthesis.
Chest 101, 4: 1167–1170, 1992.

25. Kitamura, Y., Sakakura, N., Uchida, T., Suyama, M. Postpneumonectomy
syndrome treated with an air infusion through a central vein (CV) port.
Kyobu Geka 64, 13: 1145–1147, 2011.

26. Uyama, T., Monden, Y., Sakiyama, S. et al. Management of postpneumone-
ctomy syndrome by intrapleural injection of sulfur hexafluoride. Case re-
port. Scand J Thorac Cardiovasc Surg 27, 3–4: 179–181, 1993.



          173/2016

ČASNÝ POSTPNEUMONEKTOMICKÝ SYNDROM

KAZUISTIKY
V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL

27. McRae, M. C., Detterbeck, F. C., Narayan D. Correction of postpneumo-
nectomy syndrome using a custom implant. BMJ Case Rep 2011: pii:
bcr1120103523, 2011.

28. Morrow, S. E., Glynn, L., Ashcraft, K. W. Ping-pong ball plombage for right
postpneumonectomy syndrome in children. J Pediatr Surg 33, 7: 1048–
1051, 1998.

Prohlášení
Autoři deklarují, že se publikací nedostávají do střetu zájmů a ne-
mají z ní finanční profit.

MUDr. Jiří Škach
Chirurgické centrum
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Husova 10
460 01 Liberec
e-mail: jiri.skach@nemlib.cz



     KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL 3/201618

Andrea Benejová1, Michal Benej2, Jana Skřičková1, Marcela Tomíšková1,
Ivan Čapov2

1Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, LF MU a FN Brno
21. chirurgická klinika, LF MU a FN u sv. Anny, Brno

Souhrn
Pneumomediastinum je patologické nahromadění vzduchu v mezihrudí. Historicky bylo
pneumomediastinum poprvé popsáno už v roce 1819 Reném Laënnecem, avšak termín
spontánní pneumomediastinum (SPM) zavedl až v roce 1939 Louis Hamman, a proto se
označuje i jako Hammanův syndrom. Pneumomediastinum nejčastěji vzniká sekundárně
jako důsledek poranění horních dýchacích cest, jícnu nebo u nekrotizující mediastinitidy.
Může však vznikat i bez evidentní příčiny, kdy se označuje jako spontánní. Onemocnění
je vzácné a vyskytuje se zejména u mladých lidí, asi 8krát častěji u mladých mužů než
u žen. Cílem prezentace je formou kazuistiky poukázat na méně častou příčinu bolesti
na hrudi a dušnosti u mladé ženy s následným diagnostickým a terapeutickým algorit-
mem.

Summary
Hamman's syndrome
Pneumomediastinum is defined as the pathological presence of free air in mediastinum.
The first report of pneumomediastinum was described by René Laënnec in 1819, although
the pathognomic name spontaneous pneumomediastinum (SPM) was used by Louis
Hamman in 1939 (Hamman's syndrome). More cases are preceded by injury of upper
respiratory tract, esophagus or due to necrotizing mediastinitis. After exclusion this we
can say about spontaneous pnemomediastinum. SPM is an uncommon disease and main -
ly in group of young people, 8times more often in young mans than in women. We present
a case report of a 24-year old woman with chest pain and dyspnea and undergo testing
and treatment.

Benejová, A., Benej, M., Skřičková, J., Tomíšková, M., Čapov, I. Hammanův syndrom. Kazuistiky
v alergologii, pneumologii a ORL 13, 3: 18–21, 2016.
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Hammanův syndrom

Úvod
Spontánní pneumomediastinum představuje přítomnost vzdu-
chu v mediastinu bez průkazného vyvolávajícího faktoru. His-
toricky bylo pneumomediastinum poprvé popsáno už v roce
1819 Reném Laënnecem, avšak termín spontánní pneumome-
diastinum zavedl až v roce 1939 Louis Hamman, a proto se
označuje i jako Hammanův syndrom.1

Pneumomediastinum může být výsledkem život ohrožující
situace. Rozlišujeme sekundární a spontánní. Nejčastěji vzniká
sekundárně jako důsledek poranění horních dýchacích cest,
jícnu nebo u nekrotizující mediastinitidy.2 Může vzniknout 
iatrogenně při mechanické ventilaci, bronchoskopii, jako kom-
plikace endobronchiálních zákroků. V době, kdy nebylo do-
stupné vyšetření CT, se provádělo diagnostické pneumomedia -
stinum při ozřejmování nádorů mezihrudí. Spontánní
pneumomediastinum vzniká ve velké většině u mladých lidí,
přidruženým faktorem bývá astenický habitus. Koullias a spol.
udávají průměrný věk 17,5 roku, výrazně častěji jsou postiženi
muži než ženy, v poměru 8:1.2,7

Patofyziologický proces poprvé popsal Macklin na zvířecím
modelu (Macklinův efekt). Jeho práce poukázala na stoupající
alveolární tlak, alveolární hyperinflaci s následnou rupturou
alveol a únikem vzduchu přes intersticium a perivaskulární
prostory do oblasti hilu a mediastina. Dále se vzduch může šířit
do oblasti krku, tváře, břicha a způsobit podkožní emfyzém.3
Je známo, že pneumomediastinum vzniká v průběhu aktivit,
které jsou doprovázeny Valsalvovým manévrem jako je porod,
tlak na stolici, kýchání, zvracení, vyšetřování plicních funkcí
nebo nafukování balónů. Může také vzniknout v důsledku
úporného kašle. Popsána je také spojitost s namáhavým cviče-
ním.4,5 Spontánní pneumomediastinum bylo popsáno u paci-
entů po inhalaci kokainu, po užití extáze nebo po kouření ma-
rihuany. V souboru pacientů s diagnózou SPM vyšetřených za
24 měsíců na slovenském specializovaném pracovišti hrudní
chirurgie byl kontakt s drogami anamnesticky zjištěn jen u jed-
noho pacienta z celkem pěti popsaných.2 Do rizikové skupiny
patří také pacienti s predisponujícím onemocněním plic (em-
fyzémem, asthma bronchiale, intersticiálními plicními procesy
a bronchiektáziemi).3
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Jedním z prvních příznaku SPM může být bolest na hrudi
a dušnost. Bolest je typicky retrosternální, může vyzařovat do
zad nebo do krku. Kombinace bolesti na hrudi a dušnosti často
zapříčiňuje u pacientů úzkost. Klinicky se vyskytuje také bolest
v krku, dysfagie a dysfonie. Dále může být podkožní emfyzém
v oblasti krku. Diagnostika SPM se opírá o pečlivě provedenou
anamnézu, klinické příznaky a výsledky vyšetřovacích zobra-
zovacích metod.8 Iniciálně má být proveden skiagram hrudníku
s boční projekcí. Zlatým standardem zůstává CT hrudníku,
které kromě diagnostiky odhalí také ostatní nálezy, které mohly
vést ke vzniku pneumomediastina.6

Kazuistika
24letá pacientka přišla do naší ambulance v listopadu roku 2013
pro dušnost, bolesti na hrudi a únavu. Potíže měla od přede-
šlého dne (16. listopadu 2013), kdy byla na večírku, popíjela
trochu alkohol, netančila. Doma si přítel všiml otoku na levé
části tváře, cítila bolest v krku.

Fyziologické funkce byly v normě, BMI 20,7 kg/m2. Ráno jí
otekl celý obličej, krk, začaly bolesti na hrudi, únava, dušnost.
Pacientka negovala zvracení, fyzickou námahu, zvedání těžkých
předmětů, kašel, nic nenafukovala. Dosud se s ničím neléčila,
pracovala jako nutriční terapeutka. Rodinná anamnéza byla
bez pozoruhodností, v dětství podstoupila artroskopii kolene,
kouřila 10 cigaret denně, občas užívala marihuanu. Klinicky
byl viditelný otok na tvářích, krku, bilaterálně byl podkožní
emfyzém na krku, dýchání bylo alveolární. Laboratorně nebyla
patrná výraznější elevace zánětlivých parametrů (CRP 9 mg/l,
leukocyty 5,48x109/l). Tlakově a oběhově byla pacientka stabilní
(TK 110/70 mmHg, frekvence 60/min, periferní saturace 97 %).
V rámci rutinního pneumologického vyšetření byl proveden
skiagram hrudníku, kde byl patrný podkožní emfyzém bilate-
rálně pod klíční kostí (hmatný již při fyzikálním vyšetření pa-
cientky) a evidentní pneumomediastinum (obr. 1). Na základě
předešlých vyšetření bylo indikováno provedení CT vyšetření,
které potvrdilo diagnózu, bez průkazu souběžného pneumo-
toraxu a bez známek emfyzému (obr. 2). Pacientka byla přijata
k observaci na jednotku intenzivní péče. Byla zavedena anal-
getická léčba, iniciálně oxygenoterapie. Odebrána byla i hladina
alfa-1-antitrypsinu, která byla v normě. CT nález byl konzul-
tován na mezioborovém semináři, nebyla patrná jednoznačná
příčina vzniku a bylo uzavřeno jako spontánní pneumomedia -
stinum, tedy Hammanův syndrom. Postupně došlo k regresi
podkožního emfyzému. Pacientka byla propuštěna třetí den od
přijetí. Byl doporučen klidový režim, dále omezení činnosti
zvyšující nitrohrudní tlak na jeden měsíc (nafukování balónu,
potápění, zvedání těžkých břemen, cesta letadlem, větší fyzická
zátěž). Na kontrolu se pacientka již nedostavila.

Diskuse
Spontánní pneumomediastinum patří mezi méně časté dia -
gnózy a může být doprovázeno heterogenitou klinických pří-
znaků. Přehledný a boční skiagram hrudníku je základní vy-
šetřovací metodou. V souboru pacientů sledovaných na Mayo
klinice byl skiagram hrudníku iniciálním vyšetřením u 94 %
pacientů s podezřením na SPM, na základě toho byla diagnóza
potvrzena u 90 % pacientů, u 4 % pacientů bylo doplněno CT
hrudníku hned, u 89 % v průběhu 48 hodin.8

Zvláštní pozornost musí být věnována anamnéze, protože
diferenciální diagnostika etiologie pneumomediastina je široká.
Při anamnéze traumatu lokalizovaného do oblasti hrudního
koše nebo krku je nutné vyloučit poranění průdušnice, avulzi
hlavního bronchu nebo perforaci jícnu. Mediastinální emfyzém
může být i sekundárním průvodním jevem rozsáhlého pneu-
motoraxu.

Speciální pozornost si zasluhuje Boerhaaveův syndrom ne-
boli spontánní ruptura jícnu, kterou rovněž doprovází rozsáhlé

Obr. 1: Vstupní skiagram hrudníku s patrným pneumome-
diastinem a podkožním emfyzémem

Obr. 2: CT hrudníku s patrným rozsáhlým pneumomedia -
stinem

Hamman Louis Virgil (1877–1946) – americký internista. Vystudoval me-
dicínu na Johns Hopkins School of Medicine. Nejprve pracoval v New York
Hospital a v roce 1903 se stal primářem Phipps Tuberculosis Clinic. Ve
svých vědeckých pracích se věnoval hlavně tuberkulóze a cukrovce. S jeho
jménem je spojován Hammanův syndrom a Hammanův příznak.

(zdroj informací: archiv redakce)
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pneumomediastinum. Život ohrožující stav vzniká na pod-
kladě excesivního zvracení s následným vzestupem intraezo-
fageálního tlaku a rupturou stěny jícnu. Nezbytnost vyloučení
tohoto závažného onemocnění podtrhuje nutnost provedení
CT vyšetření hrudníku s perorálním podáním vodního roz-
toku kontrastní látky u každého pacienta s mediastinálním
emfyzémem.

Zajímavý skiagrafický nález imitující pneumomediastinum
představuje lobus vény azygos (obr. 3, 4). Jedná se o anatomic-
kou varietu průběhu v. azygos, která „vykrojuje“ část horního
laloku s rozšířením stínu horního mediastina a jeho vyšší trans-
parenci, imitující přítomnost vzduchu v mediastinu. Obraz je
typický, nevyžaduje žádnou terapii a k záměně dochází zřídka.
Spontánní pneumomediastinum nevyžaduje žádnou zvláštní
terapii, pouze observaci, analgetickou léčbu a oxygenoterapii.
Raritně je v literatuře uváděna varianta spontánního pneumo-
mediastina se závažným život ohrožujícím průběhem, vyžadu-
jícím urgentní chirurgickou dekompresi ve smyslu relaxačních
incizí nebo dokonce sternotomie.2

Závěr
Primární – spontánní pneumomediastinum představuje raritní
onemocnění s nejasnou genezí. Vyšší výskyt u uživatelů inha-
lačních drog, zejména marihuany, zatím nebyl objasněn. Dů-
ležité je vyloučit sekundární příčinu mediastinálního emfy-
zému. Skiagram hrudníku a CT vyšetření, při podezření na
perforaci jícnu s perorálním podáním kontrastní látky, poklá-
dáme za standard diagnostického algoritmu. U naší pacientky
jsme podezření na perforaci neměli. Konzervativní terapie je
dostačující a za normálních okolností nevyžaduje stav žádnou
invazivní intervenci.

Laënnec René Théophile Hyacinthe (1781–1826) – francouzský lékař.
V dětství mu zemřela matka a byl vychováván strýcem, který pracoval na
lékařské fakultě. Nejprve studoval v Nantes později v Paříži. Vzdělával se
v technice určování diagnózy podle poslechu vyvinuté Leopoldem Auenb-
ruggerem v roce 1761. Od roku 1822 vyučoval na College de France a v roce
1823 se stal profesorem medicíny. Je mu připisován vynález stetoskopu
(1816), jeho jméno nese chorobná změna jater – Laënnecova žlutá atrofie
jater. Studoval také tuberkulózu, na kterou v 45 letech zemřel.

Boerhaave Herman (1668–1738) – nizozemský lékař, botanik, anatom
a humanista. Studoval na univerzitě v Leidenu, kde později i sám působil
jako učitel. Je považován za zakladatele moderní výuky medicíny. Univerzita
v Leidenu díky němu získala reputaci přední vysoké školy a sjížděli se sem
studenti z celé Evropy. Byl členem Francouzské akademie věd i Královské
společnosti. Jako první popsal Boerhaaveův syndrom.

(zdroj informací: archiv redakce)

Valsalva Antonio Maria (1666–1723) – italský anatom. Jezuitské školství
mu poskytlo vzdělání v matematice a přírodních vědách, ve studii pokra-
čoval v Bologni. V roce 1687 získal doktorát filozofie a medicíny. Ihned po
škole působil jako hygienik v Bologne, věnoval se výuce a vědeckému bá-
dání, byl profesorem na boloňské univerzitě od roku 1705. Ve svém díle De
aure humana tractatus popsal Eustachovu trubici a její funkce a řadu dalších
útvarů středního ucha, vč. Valsalvova manévru (dnes užívaného k jiným
účelům, než jej V. navrhl). Sinus aorte (V. sinus) popsal ve své korespon-
denci, takže popis byl publikován až po jeho smrti.

(zdroj informací: archiv redakce)

Macklin Charles Clifford (1883–1959) – mezinárodně uznávaný odborník
v oblasti plicní histologie, fyziologie a patologie. Uveřejnil okolo 200 článků,
včetně mnoha publikací týkajících se spojitosti kouření cigaret a bronchi-
álního karcinomu.

Obr. 3: Lobus v. azygos imitující pneumomediastinum

Obr. 4: Lobus v. azygos imitující pneumomediastinum v CT
obrazu
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Souhrn
Poruchy expektorace jsou u nemocných s Duchenneovou svalovou dystrofií spojené
s progresivním oslabováním nádechových i výdechových svalů. Stagnace bronchiálního
sekretu může způsobit další závažné zdravotní komplikace, které mohou vyústit až v re-
spirační selhání. Proto je u takto nemocných nezbytné zahájit včas komplexní léčbu po-
ruch expektorace, včetně technik pro udržení čistoty dýchacích cest. Nedílnou součástí
by měla být i terapie pomocí mechanické insuflace/exsuflace pomocí přístroje CoughAs-
sist, která představuje tlakovou podporu pro nádechovou i výdechovou fázi kašle a ex-
pektorace tak může být i při oslabení svalů efektivní.

Summary
The facilitation of expectoration in patients with Duchenne muscular atrophy
Ineffective expectoration is associated with progressive weakening of the inspiratory and
expiratory muscles in patients with Duchenne muscular dystrophy. Stagnation of bron-
chial secretions can cause other serious health complications, which may result in respi-
ratory failure. Therefore, it is necessary to start comprehensive treatment as soon as pos-
sible including airway clearance techniques to maintain the airways clearance. Mechanical
insufflation/exsufflation is one possible option of comprehensive treatment for this dis -
order. CoughAssist machine can be used as a pressure support for inspiratory and expi-
ratory phase of cough to maintain effective expectoration in patients with respiratory
muscle weakness.

Neumannová, K. Usnadnění expektorace u nemocných s Duchenneovou svalovou dystrofií. Kazuistiky
v alergologii, pneumologii a ORL 13, 3: 22–26, 2016.

Klíčová slova
 CoughAssist
 Duchenneova svalová

dystrofie
 respirační fyzioterapie

Keywords
 CoughAssist
 Duchenne muscular

dystrophy
 chest physiotherapy

Usnadnění expektorace u nemocných 
s Duchenneovou svalovou dystrofií

Úvod
Neefektivní expektorace může být závažnou komplikací u one-
mocnění, která jsou spojena zejména s progresivním oslabo-
váním dýchacích svalů na podkladě různé etiologie. Dostatečná
síla nádechových a výdechových svalů je nezbytná pro dosažení
požadovaných hodnot vrcholových průtoků během usilovného
výdechu, které jsou klíčové pro efektivní expektoraci.14 Stagnace
bronchiálního sekretu může být způsobena nejen nedostatečně
efektivním kašlem, ale také porušenou funkcí řasinek epitelu
dýchacích cest a vysokou viskozitou sekretu.5 Nadměrnou
bronchiální sekreci a neefektivní expektoraci lze řešit pomocí
farmakologických i nefarmakologických postupů.

Mezi nefarmakologické postupy pro léčbu poruch expekto-
race patří zejména techniky respirační fyzioterapie.16,22 Podle
schopnosti spolupráce nemocného a podle jeho zdravotního
stavu je možné využít techniky pro udržení čistoty dýchacích
cest (airway clearance techniques – ACT) bez pomůcek nebo
s dechovými trenažéry. Mezi nejvíce používané ACT bez po-
můcek patří autogenní drenáž a aktivní cyklus dechových tech-
nik. Z dechových trenažérů pro usnadnění expektorace je
možné využít PARI O-PEP, RC-Cornet, Acapellu, Threshold
PEP, PARI-PEP S-System, TheraPEP. U nemocných, kteří 

mají sníženou sílu dýchacích svalů, lze využít pro jejich 
aktivaci dechové trenažéry Threshold PEP, Threshold IMT
a POWERbreathe.18,20

U pacientů, u kterých je již síla nádechových a výdechových
svalů výrazně snížena a nejsou schopni samostatného a dosta-
tečně silného kašle, lze využít přístrojovou neinvazivní podporu
pomocí mechanické insuflace/exsuflace.10,11 V České republice
je pro tento typ terapie dostupný přístroj CoughAssist E70. Po-
mocí přístroje může být usnadněna jak nádechová, tak výde-
chová fáze kašle. Nádechová fáze je spojena s dodáním pozi-
tivního tlaku do dýchacích cest (insuflace), které je následováno
náhlým přepnutím do negativních hodnot (exsuflace), čímž je
podpořena výdechová fáze kašle včetně posunu bronchiálního
sekretu. Pro snazší odlepení sekretu ze stěny bronchů je možné
pracovat na přístroji i v oscilačním režimu. Celý cyklus je uzpů-
soben tak, aby simuloval přirozený kašel, což znamená, že ná-

Becker Peter Emil (1908–2000) – německý neurolog, psychiatr a genetik.
Věnoval se studiu svalových dystrofií. Jeho jméno nesou Beckerova svalová
dystrofie (genetická porucha, která způsobuje svalovou slabost) a Beckerova
myotonie.

(zdroj informací: archiv redakce)
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dechová fáze je delší než fáze výdechová. Přístroj lze aplikovat
pomocí náustku a obličejové masky. Pokud má pacient tracheo -
stomii, je možné přístroj využít i v tomto případě – připojení
se provádí pomocí tracheostomické spojky. Tento typ terapie
může výrazně pomoci zabezpečit expektoraci u pacientů, kteří
by jinak byli ohroženi stagnací bronchiálního sekretu, vyšším
rizikem vzniku plicní atelektázy a pneumonie, které by mohly
vést až k respiračnímu selhání.12,21

Široké spektrum technik pro podporu vykašlávání lze mezi
sebou kombinovat tak, aby pacientům tyto techniky zabezpečily
dostatečnou expektoraci, která je nebude vyčerpávat a bude
efektivní. Terapie mechanické insuflace/exsuflace by měla být
indikována všem nemocným s neefektivní expektorací spoje-
nou s poklesem vitální kapacity pod 50 % náležité hodnoty
normy (u dětí pod 60 % náležité hodnoty normy), se snížením
vrcholového výdechového průtoku pod 2,7 l/s (u dětí pod 70 %
náležité hodnoty normy), se snížením vrcholového průtoku
vzduchu při kašli pod 160 l/min, se snížením hodnot maximál-
ního nádechového ústního (nosního) tlaku pod 80 % náležité
hodnoty normy, se snížením hodnot maximálního výdecho-
vého ústního tlaku pod 80 % náležité hodnoty normy, se sní-
ženou saturací pod 90 %, u opakovaných aspirací potravy
a u pacientů s výskytem svalové únavy, znemožňující provést
efektivní zakašlání.8,10

Nejvíce je tento typ terapie využíván u pacientů se spinální
svalovou atrofií, Duchenneovou svalovou dystrofií, Beckerovou
svalovou dystrofií, myopatií, amyotrofickou laterální sklerózou
a u pacientů s traumatickým poraněním míchy, ale lze jej použít
i u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí s obtíž-
nou expektorací. Terapii lze aplikovat u dětí i dospělých. Kon-
traindikací pro použití přístroje je recidivující pneumotorax,
barotrauma, pneumomediastinum, plicní edém, syndrom
akutní respirační tísně a rozsáhlé bulózní postižení plic.8,9,11,19

U nemocných by měly být vždy preferovány neinvazivní tech-
niky. Pokud by nebyly účinné nebo byla kontraindikace k jejich
použití, teprve tehdy by mělo být přistoupeno k invazivnímu
řešení jako je bronchoskopické odsávání nebo provedení tra-
cheostomie. Pro pacienty s oslabením dýchacích svalů je ne-
zbytná včasná a mezioborová spolupráce, na jejímž podkladě

může být indikována a prováděna cílená léčba, která bude
účinná. V uvedené kazuistice bude prezentována dlouhodobá
domácí terapie pomocí přístroje CoughAssist u nemocného
s Duchenneovou svalovou dystrofií (DMD).

Kazuistika
Pacientovi (ročník narození 1990, výška 155 cm, hmotnost 
36 kg) byla diagnostikována DMD v pěti letech. S postupnou
progresí onemocnění přestal být schopen samostatné chůze,
lokomoce byla řešena pomocí elektrického vozíku. V letech
2010–2014 byla pomocí korzetu léčena skolióza páteře, v roce
2014 byla tato terapie ukončena z důvodu progrese zakřivení
páteře. Zpočátku byl pacient schopen řešit infekce horních
a dolních cest dýchacích pomocí léčby v domácím prostředí.
V roce 2014 infekce dolních cest dýchacích vyústila v akutní
respirační selhání, které si vyžádalo hospitalizaci (18.–27. dubna
2014). Od této doby byla do terapie zařazena domácí neinva-
zivní ventilační podpora (BiPAP, režim ST, IPAP 18, EPAP 4,
dechová frekvence 14), kterou pacient používal v noci a 2–3
hodiny v průběhu dne.

Z důvodu problematického odkašlávání během infekcí dol-
ních cest dýchacích nebo při zaskočení jídla a tekutin byl v září
2015 do terapie pro podporu expektorace zařazen přístroj
CoughAssist E70. U pacienta nebyla dosažena minimální hod-
nota vrcholového průtoku vzduchu při kašli (peak cough flow
– PCF) nutná pro efektivní expektoraci. Hodnota PCF byla
u pacienta pouze 99 l/min. Expektorace byla neefektivní z dů-
vodu snížené síly nádechových (PImax) i výdechových (PEmax)
svalů (tabulka 1). Nedostatečná síla dýchacích svalů a skolióza
páteře měla vliv i na snížení vitální kapacity (VC). Také hodnota
vrcholového výdechového průtoku (PEF) byla nižší než 2,7 l/s,
což je u dospělých osob hodnota nezbytná pro efektivní posun
a odstranění bronchiálního sekretu z dýchacích cest (tabulka
1). Tento typ terapie byl vzhledem k výsledkům vstupního vy-
šetření nezbytný, neboť při takto výrazně snížené síle dýchacích
svalů nebylo možné dosáhnout dostatečně silného kašle, ex-
pektorace nebyla efektivní a pacient byl ohrožen zvýšeným ri-
zikem dalších zdravotních komplikací.

VC (ml) 470 470 470 470

VC (% n.h.) 11 11 12 12

PEF (l/s) 1,62 2,06 2,20 2,18

PEF (% n.h.) 19 24 26 26

PImax (cmH2O) 16,1 16,7 16,0 17,6

PImax (% n.h.) 13,9 14,4 13,8 15,2

PEmax (cmH2O) 15,7 13,4 14,2 15,6

PEmax (% n.h.) 9,9 8,5 9,0 9,9

sledované parametry
vstupní vyšetření kontrolní vyšetření

září 2015 listopad 2015 leden 2016 duben 2016

Tab. 1: Ventilační parametry a síla dýchacích svalů

VC – vitální kapacita, PEF – vrcholový výdechový průtok, PImax – maximální nádechový ústní tlak, PEmax – maximální výdechový ústní tlak, n.h. – náležitá
hodnota normy
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Pacient přístroj v rámci dlouhodobé domácí terapie používal
třikrát denně ve 2–3 sériích po 4–6 dechových cyklech. Aplikace
probíhala přes obličejovou masku a terapii po vstupním pro-
školení prováděli rodiče. Hodnoty pro terapii, aby byla zabez-
pečena dostatečná nádechová i výdechová fáze, byly nastaveny
na +30 cmH2O pro nádech a -30 cmH2O pro výdech. Na pří-
stroji byla aktivována funkce cough-track, aby bylo nádechové
úsilí pacienta synchronizováno s tlakovou podporou přístroje
do nádechu. Pro snazší odlepení sekretu ze stěny bronchů byla
výdechová fáze spojena s oscilací. S tlakovou podporou přístroje
dosahovaly hodnoty PCF po celé sledované období rozmezí
264–292 l/min, což představovalo dostatečné hodnoty pro efek-
tivní expektoraci. Subjektivně pacient terapii s přístrojem
Cough Assist velmi dobře toleroval, cítil se méně unavený a po
kašli s přístrojem nebyl vyčerpaný. Za velmi výhodné považoval,
že má přístroj i baterii a tudíž může terapii s CoughAssist apli-
kovat i mimo domov. Přístroj používal nejen pro usnadnění
odkašlání při infekci dýchacích cest, ale také v případě, že došlo
k zaskočení jídla nebo tekutin. V případě infekcí dýchacích cest,
spojených s nadměrnou bronchiální sekrecí, pacient přístroj
používal dle potřeby 8–12x denně. Od září 2015 do dubna 2016
prodělal dvakrát onemocnění dýchacích cest, spojená s nad -
měrnou bronchiální sekrecí. Ani jedno z onemocnění si nevy-
žádalo hospitalizaci a vše pacient zvládl pomocí standardní te-
rapie s navýšením používání přístroje CoughAssist.

U pacienta jsou nadále prováděny pravidelné kontroly ven-
tilačních parametrů a je opakovaně hodnocena i terapie s pří-
strojem CoughAssist. Přestože se hodnota PCF ve sledovaném
období výrazně zvýšila (obrázek 1), její hodnoty nejsou dosta-
tečné pro samostatnou expektoraci, proto je nezbytné v tomto
typu terapie nadále pokračovat. Ve sledovaném období se zvý-
šila i hodnota parametru PEF. Naopak hodnota vitální kapacity
během sledovaného období zůstala stejná. Síla dýchacích svalů
se výrazně nezměnila (tabulka 1).

Diskuse
U pacientů s progresivním typem onemocnění je každé zlepšení
ventilačních parametrů a udržení jejich hodnot velmi vý-
znamné pro předcházení dalším zdravotním komplikacím 
spojeným s nedostatečnou respirací. Neefektivní expektorace

u pacienta s DMD byla spojena se sníženou vitální kapacitou
a nedostatečnou silou nádechových i výdechových svalů. Další
nevýhodou, která u něj znesnadňovala expektoraci, je skolióza
páteře, která způsobuje další snížení pružnosti hrudní stěny,
což dále ovlivňuje mechaniku práce dýchacích svalů a pacient
se nemůže plně nadechnout.6,15 Neschopnost plného nádechu
vede k nedostatečné nádechové fázi kašle, která negativně
ovlivní i schopnost vygenerovat dostatečný výdechový průtok
během výdechové fáze kašle.1,4,6,14 Díky snížené síle nádecho-
vých i výdechových svalů jsou tak obě fáze kašle u nemocných
s DMD porušeny a expektorace není efektivní. Proto je ne-
zbytné u pacientů s DMD podpořit jak nádechovou, tak výde-
chovou fázi kašle, což je možné pomocí pozitivního a negativ-
ního tlaku na přístroji CoughAssist.

Z uvedených výsledků je patrné, že u pacienta jsou postiženy
nádechové i výdechové svaly. Je důležité si uvědomit, že jejich
oslabení negativně ovlivňuje nejen schopnost efektivně vykaš-
lávat, ale má vliv i na dýchání. Proto kromě přístroje Cough -
Assist pacient využívá také neinvazivní ventilační podporu, a to
jak v noci, tak i přes den, aby nedošlo k rozvoji respirační in-
suficience. Zařazení přístroje CoughAssist vzhledem k výsled-
kům vyšetření bylo nezbytné, neboť pouze tak bylo u pacienta
zabezpečeno, aby expektorace byla efektivní a nedocházelo
k dalším komplikacím.

Pozitivní účinky každodenního používání přístroje Cough -
Assist byly potvrzeny i u pacienta uvedeného v této kazuistice.
Pacient zvládl s přístrojem řešit nejen situace, při kterých bylo
potřeba podpořit kašel při zaskočení jídla nebo tekutin, ale také
s jeho pomocí zvládl plně podpořit a nahradit kašel během
dvou infekcí dolních cest dýchacích, kdy obě onemocnění vy-
řešil v domácím prostředí. Pozitivní účinky, které popisoval pa-
cient i jeho rodiče, se shodují s údaji, které byly zjištěny v před-
chozích studiích.3,8,13 Taktéž, jak bylo potvrzeno ve studii autorů
Miske et al.15 a Winck et al.24, pacient přístroj CoughAssist velmi
dobře toleroval, po použití přístroje vnímal úlevu a docházelo
k odstranění sekretu z dýchacích cest.

Jednou ze závažných komplikací u nemocných s DMD je
stagnace bronchiálního sekretu spojená s infekcí dýchacích cest,
které jsou jednou z nejčastějších příčin hospitalizace.12,13 Tak
jako ve studii Benta et al.2, tak i u pacienta uvedeného v této

Duchenne de Boulogne, Guillaume Benjamin Amand (1806–1875) –
francouzský neurolog. Jeho jméno figuruje v mnoha lékařských eponymech
(Duchenneova svalová dystrofie, Aranova-Duchenneova nemoc, Duchen-
neova-Griesingerova nemoc, Duchenneova-Erbova paréza, …). Navzdory
otcovu přání se nevěnoval námořnické kariéře, nýbrž propadl vědě. Studium
medicíny v Paříži úspěšně ukončil v roce 1831. Po desetiletém lékařském
působení v Boulogne se vrátil do Paříže, kde byl znám jako Duchenne de
Boulogne (z důvodu odlišení od É. A. Duchesne – lékaře módní společ-
nosti). Přes určitou počáteční neúctu k jeho osobě získal uznání jako vyni-
kající neurolog a stal se mezinárodní celebritou. Zajímal se o svalová one-
mocnění, zkoumal terapeutické využití střídavého proudu. Sestavil vlastní
přístroj pro nervosvalovou stimulaci pomocí povrchových elektrod. Objevil,
že vnější elektrická stimulace může způsobit pohyby svalů, což využíval
nejen k terapii, ale i k diagnostice. Při své vědecké práci hojně využíval fo-
tografické dokumentace.

(zdroj informací: archiv redakce)

Obr. 1: Hodnoty vrcholového výdechového průtoku při kašli
(PCF) při vstupním a kontrolních vyšetřeních
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kazuistice bylo potvrzeno, že s pomocí přístroje je možné řešit
situaci spojenou se zvýšeným množstvím bronchiálního sekretu
doma, což by za normálních okolností pravděpodobně bylo
nutné řešit v nemocnici. Včasné zařazení mechanické insu-
flace/exsuflace do komplexní péče o nemocné s DMD také vý-
razně snižuje nutnost provést tracheostomii, čímž se nejen pro-
dlouží život nemocného, ale udrží se i lepší kvalita života
pacienta a jeho rodiny.7,23

Závěr
Z výše uvedené kazuistiky i z klinické praxe vyplývá, že je u pa-
cientů s oslabením síly dýchacích svalů nutná mezioborová
spolupráce v péči o nemocné s DMD. Pouze mezioborová péče
může zajistit komplexní léčbu poruch expektorace včetně pří-
strojové podpory pro kašel pomocí přístroje CoughAssist
u takto nemocných. Vzhledem k tomu, že pozitivní účinky me-
chanické insuflace/exsuflace byly potvrzeny také v dřívějších
studiích a že je tato terapie zahrnuta i v doporučeném postupu
plicní rehabilitace17, který byl schválen v roce 2014 Českou
pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP a v roce
2015 Společností rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP,
měl by být tento typ neinvazivní terapie včas zařazen do kom-
plexní péče o nemocné s DMD, aby se tak dařilo předcházet in-
vazivnímu řešení poruch vykašlávání a všem komplikacím,
které neefektivní expektorace těmto nemocným způsobuje.
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Obr. 2: Použití přístroje CoughAssist v domácím prostředí
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Souhrn
Autoři uvádí kazuistiku, demonstrující indikaci a výsledky biologické léčby omalizuma-
bem, a to u pacienta zdánlivě nikoli ideálního typu (starší věk, středně těžká fixovaná ob-
strukce, zprvu nedostatečná motivace, nejasný vztah alergie k astmatu). V diskusi se pak
zamýšlí nad některými aspekty procesu zvažování indikace omalizumabu z pohledu pri-
márního dispenzarizujícího lékaře (tj. lékaře mimo NCTA).

Summary
Omalizumab – the considerations of a referring physician
The authors present a case report demonstrating the indication and results of a biologic
treatment in a patient who wasn’t apparently ideal for such treatment (older age, mode-
rately fixed obstruction, inadequate motivation at the beginning, unclear relationship
between allergy and asthma). The discussion is focused in some aspects of the process
of considering the indication of omalizumab from a primary care attending physician’s
point of view (i.e. a physician outside the NCTA centre).

Nevrlková, Z., Nevrlka, J. Omalizumab – úvahy odesílajícího lékaře. Kazuistiky v alergologii, pneu-
mologii a ORL 13, 3: 27–33, 2016.
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Omalizumab – úvahy 
odesílajícího lékaře

Úvod
Biologická léčba astmatu anti-IgE monoklonální protilátkou
(omalizumab – Xolair) představuje novou strategii v léčbě těž-
kého perzistujícího, resp. refrakterního, astmatu (GINA stupeň
5). Je indikována v případech, kdy významnou roli v aktuálním
obraze nemoci hraje alergie a ostatní maximální léčba nevede
k uspokojivé kontrole astmatu.1-3 Jde o dlouhodobou a doplň-
kovou léčbu, která je účinná, dobře tolerovaná, ale ekonomicky
relativně náročná. Proto je soustředěna do několika center v ČR

(v rámci organizace NCTA – Národní centrum pro těžké astma,
seznam pracovišť na http://car.registry.cz/index.php?pg=zapo-
jena-pracoviste), která mají potřebné zázemí a kvalifikaci. Jsou
přitom stanovena striktní kritéria pro indikaci této léčby. Ak-
tuální znění (dostupné od 1. 10. 2016 na stránkách
www.sukl.cz) indikačních kritérií pro přípravek Xolair v indi-
kaci těžkého alergického astmatu shrnuje tabulka 1.

Locus minoris dostupnosti této biologické léčby pro po-
třebné pacienty spatřují autoři v práci primárního dispenza-
rizujícího lékaře („terénního“ alergologa-astmatologa nebo

Tab. 1: Indikační kritéria pro Xolair v léčbě asthma bronchiale s platností od 1. 10. 2016

 mají v průběhu posledního roku dokumentované minimálně dvě těžké exacerbace astmatu navzdory vysokým denním dávkám inhalačních kortikosteroidů
v kombinaci s dlouhodobě působícím inhalačním beta2-agonistou, nebo potřebují k uvedení astmatu pod kontrolu (včetně předcházení exacerbacím)
dlouhodobou léčbu systémovou kortikoterapií (pro úhradu ze zdravotního pojištění není v případě dokladování dlouhodobé systémové kortikoterapie nutný
výskyt exacerbací)

 dodržují zákaz kouření
 mají pozitivní kožní testy nebo reaktivitu in vitro na celoroční vzdušný alergen
 vstupní sérová koncentrace celkového IgE u nich dosahuje minimálně 30 a maximálně 1 500 IU/ml u pacientů ve věku 6–11 let a minimálně 30 a maximálně

700 IU/ml u pacientů starších 12 let
 Těžká exacerbace astmatu je definována jako nutnost podání nebo navýšení léčby systémovými kortikosteroidy na dobu tří a více dnů pro zhoršení příznaků

astmatu a zahrnuje i podání/navýšení systémové kortikoterapie dle domácího léčebného plánu. Pro splnění podmínek úhrady je nutné dokumentovat těžkou
exacerbaci návštěvou zdravotnického zařízení v jejím průběhu, a to i v případě podání/navýšení systémové kortikoterapie dle domácího léčebného plánu –
nepostačuje pouhé uvedení informace pacienta o již proběhlé exacerbaci. Dlouhodobá systémová kortikoterapie je definována jako užívání systémových
kortikosteroidů z indikace astmatu v souhrnu nejméně 6 měsíců v posledních 12 měsících.

 Léčba bude přerušena u pacientů, u kterých se neprokáže adekvátní odezva na terapii (hodnocení adekvátnosti odpovědi se provádí po 16 týdnech léčby nebo
u pacientů s nejtěžší formou astmatu („severe astma with fungal senzitization“, astma s frekventními exacerbacemi, s rychlou deklinací funkce plic apod.), či
v jiných odůvodněných případech (interkurentní infekt, nadměrná expozice alergenů v hodnoceném období) také později, nejdéle po 6 měsících (tyto případy
musí být řádně uvedené a zdůvodněné ve zdravotnické dokumentaci).

Léčba těžkého perzistujícího alergického astmatu u pacientů, kteří splňují všechna následující kritéria:
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plicního lékaře), a to zejména při prvotní úvaze nad indikací
omalizumabu a při přípravě podkladů k posouzení NCTA
centrem.

Kazuistika
Stav před nasazením omalizumabu (alergologická ambulance
MUDr. Nevrlková, svého času při AKI spol. s r.o. Brno)

Pacient, ročník 1947 (věk 69 let), byl léčen s diagnózou asthma
bronchiale od roku 1970. V rodině trpěl astmatem také jeho
otec. Při převzetí do mé péče byla jako komorbidita dokumen-
tována pouze benigní hyperplazie prostaty. Žije na vesnici
v domku s malým hospodářstvím (zahrada, slepice, pes, včelín).
Pracoval jako ošetřovatel dobytka, v době přijetí do naší am-
bulance již byl na penzi. Nekuřák, resp. kouřil jen dva roky před
rokem 1970.

Do péče mé ambulance byl převzat v roce 2008 s léčbou: bu-
desonid 200 μg (Pulmax) 1-0-1, formoterol 12 μg (Foradil) 
1-0-1, montelukast tbl 10 mg (Singulair) 0-0-1 a theophyllin tbl
300 mg (Euphyllin) 1-0-1, a jako úlevový bronchodilatační lék
salbutamol 100 μg v aerosolovém inhalačním zařízení (MDI)
(Ventolin N). Subjektivně svůj stav nejprve charakterizoval jako
„stabilní s obvyklými potížemi“, resp. jen pomalou progresí
„odpovídající stárnutí“. Překvapující v této souvislosti a při
stupni kontrolující léčby astmatu byl údaj o každodenní aplikaci
úlevového léku. Teprve při rozboru této skutečnosti si pacient
začal stěžovat na dušnosti s pískoty zejména při fyzické námaze,
při změnách počasí a za inverze. Doplnil údaj o nočních potí-
žích i několikrát do týdne. Popsal posléze i existenci exacerbací,
kdy několikrát do roka se dostavuje zhoršení astmatu, které ne-
reaguje „ani na Ventolin“. A nakonec si postěžoval, že už ne-
zvládá potřebné aktivity (venkovské hospodářství). Objektivně
ze vstupní spirometrie byla patrná obstrukční ventilační poru-
cha středně těžkého stupně, nereagující na podání bronchodi-
latancia (test salbutamolem 400 μg přes nástavec Optichamber,
viz obrázek 1), auskultačně vrzoty při forsírovaném expiriu.
Stran nosních a/nebo očních projevů udával pacient pouze re-
aktivitu na senný prach a v minulosti na peří. Dle dokumentace
byl v kožních prick testech záchyt senzibilizace pouze na „mlýn-
ský a stodolní prach“.

V našem prvním vyšetření byla léčba upravena ve směru
fixní kombinace inhalační kortikosteroid/dlouhodobě působící
bronchodilatační beta-2-mimetikum (IKS/LABA) se zvýšením
podávaného inhalačního kortikoidu na vysokou denní dávku,
tj. na kombinaci flutikason-propionát/salmeterol 500/50 (Se-
retide Discus) 1-0-1. Jinak byl ponechán v zavedené dávce mon-
telukast i theophyllin. Pacient byl vybaven pohotovostním „akč-
ním plánem“ pro řešení exacerbace astmatu, který zahrnoval
i možnost krátkodobého nasazení systémového kortikosteroidu
(SKS) tbl (s požadavkem konzultovat lékaře při medikaci SKS
nad tři dny).

V následných kontrolách, přestože posílení léčby pacient
obecně kvitoval, nedošlo objektivně k dosažení dostatečné
kontroly nad astmatem. Nadále byl nucen aplikovat úlevový
inhalátor několikrát do týdne až denně. Proběhly i výraznější

několikadenní až týdenní těžší dekompenzace, ale použití pro
něj nezvyklého pohotovostního podání SKS tbl se vyhýbal.
Doplněno bylo vyšetření na inhalační alergeny s průkazem
IgE senzibilizace na roztoče (sIgE Dermatophagoides pteronys-
sinus i D. farinae ve třídě RAST 3, celkové IgE 132 IU/ml).
Protože neudával potíže typu dráždění nosu a/nebo očí a spal
v méně rizikových nepéřových lůžkovinách, nebylo zprvu in-
dikováno doplnění antihistaminika do kontrolující medikace,
ale pouze doporučena odpovídající preventivní protiroztočová
opatření. Doplněn byl také rentgen plic (bez nálezu patologie
v oblasti plicního parenchymu) a imunologické vyšetření
včetně základních autoimunitních parametrů (bez nálezu pa-
tologie).

V poměrně krátkém odstupu od převzetí do péče došlo
v únoru 2009 k těžké exacerbaci astmatu, kdy neuspokojující
efekt opakovaně podávané úlevové medikace, omezení i v běž-
ných denních činnostech a noční dušnosti, donutily pacienta
přijet k akutnímu vyšetření. Objektivně stavu odpovídal spas-
tický poslechový nález i zhoršené hodnoty spirometrie s těžkou
obstrukční ventilační poruchou. V ambulanci byla podána
bronchodilatační léčba formou nebulizace salbutamolu (Ven-
tolin inh sol) 10 mg/2 ml ve fyziologickém roztoku a infuze
SKS methylprednisolonu 125 mg (Solu-Medrol). Patrný efekt
se dostavil již v průběhu ambulantního sledování (pro ilustraci
obrázek 2 se spirometrickou dokumentací obdobné příhody
v únoru 2010 – oproti příhodě popisované byla tehdy prove-
dena kontrolní spirometrie po obdobné léčebné intervenci,
která dobře ilustruje její efekt a reverzibilitu obstrukce na hla-
dinu odpovídající osobnímu maximu). Pacient byl proto pro-
puštěn s doporučením použít pohotovostní postup, ve kterém
byl edukován, tj. nasadit SKS prednisolon 20 mg tbl (Prednison)
1-1-0 a přidat IKS flutikason-propionát 500 μg (Fluticason Dis-
cus) 0-1-0. Ke kontrole byl předběžně objednán až za týden.
Na této léčbě došlo k poměrně rychlému zlepšení a stabilizaci
stavu, výrazně rychleji než byl do té doby zvyklý. Varující ale
bylo, že i při této „maximalizaci léčby“ s využitím SKS došlo
k návratu pouze k původní hladině potíží, nikoli k nějakému
dalšímu zlepšení nad úroveň standardní terapie. Tedy pacient
i nadále popisoval stálé omezení v námahových aktivitách a za
určitých okolností (inverze, změny počasí) až běžných aktivi-
tách. Nadále byl nucen provádět úlevovou inhalaci alespoň ně-
kolikrát do týdne, a to i pro noční potíže.

Vzhledem k neuspokojivé dlouhodobé kontrole astmatu
a nepříznivé prognóze i při využití „mezí“ tehdy dostupné stan-
dardní terapie (terapie bez pravidelné medikace SKS), byl pa-
cient odeslán v srpnu 2009 do NCTA při FN Brno-Bohunice
k opětovnému posouzení diagnózy a našeho postupu a ke zvá-
žení biologické léčby. Ambulance NCTA doplnila vyšetření
ORL včetně přímé rhinoskopie (bez patologie), CT hrudníku
(bez závažné patologie – fibrotické změny pozánětlivé, nemající
charakter intersticiální plicní fibrózy), echokardiografické vy-
šetření (bez nálezu plicní hypertenze), bodypletysmografii
s plicní difuzí (těžká obstrukční ventilační porucha s hyperin-
flací, bez poruchy difuze) a vyšetření krevních plynů (lehká
parciální respirační insuficience). Naopak v pH-metrii se pro-
kázal gastroezofageální reflux. Obecně specialista v NCTA po-
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tvrdil diagnózu bronchiálního astmatu i vhodnost zavedené
léčby, kterou rozšířil při zjištěném refluxu o inhibitor protonové
pumpy (PPI) – omeprazol tbl 20 mg (Helicid) 1-0-0 a na základě
údaje o alergické senzibilizaci na roztoče o antihistaminikum
– levocetirizin tbl 5 mg (Xyzal) 0-0-1. Biologická léčba omali-
zumabem indikována nebyla. Objektivně nebyla splněna pod-
mínka dvou dokumentovaných těžkých exacerbací s nutností
nasazení SKS v průběhu posledního roku. (Poznámka: s plat-
ností od 1. 10. 2016 došlo ke změně indikačních kritérií pro
omalizumab, dnes je tedy možné, aby měl pacient v průběhu
posledního roku před nasazením dokumentované dvě těžké
exacerbace astmatu nebo potřebuje k uvedení astmatu pod kon-
trolu dlouhodobou léčbu systémovou kortikoterapií, viz tab.
1.)  Negativní roli ale tehdy sehrála spíše nedostatečná motivace,
resp. pesimismus pacienta. Ten po dlouhodobých zkušenostech
se svou chorobou ztratil víru v možnost nějakého výraznějšího
zlepšení. Významně ho odradila i negativní reakce (zjevně ne
zcela dobře informovaného) praktického lékaře, který se vy-
jádřil k možnostem biologické léčby skepticky a pochyboval,

zda má pro pacienta v jeho věku biologická léčba smysl, a zda
má na ni vůbec nárok. „Hřebíčkem do rakve“ byl pak poměrně
dlouhý a namáhavý proces doplňujících vyšetření a při pří-
padné aplikaci omalizumabu nutnost pravidelného dojíždění
do centra ze vzdálené vesnice.

V dalším sledování se projevovala pro nás neuspokojivá
kompenzace astmatu v intencích popsaných výše. Naše pokusy
o zlepšení kompenzace cestou obměny inhalačních preparátů
ve smyslu molekuly, dávky i způsobu inhalace (konečnou va-
riantou se stala kombinace MDI preparátů budesonid 200 μg
(Budiair) 3-3-3 a formoterol 10 μg (Atimos) 2-0-2, podáváno
přes spacer Vortex) měly jen omezený přínos. Některé další
současné možnosti rozšíření léčby astmatu jako například do-
plnění tiotropium-bromidu nebo využití MDI fixních kombi-
nací IKS/LABA nebyly v danou dobu k dispozici. Zvažováno
bylo zavedení ipratropium-bromidu (Atrovent N) 4x denně,
ale byla zde relativní kontraindikace (benigní hyperplazie pro-
staty) a především jeho bronchodilatační efekt oproti beta-2-
mimetikům pacient hodnotil jako mizivý. S přihlédnutím k pro-

Obr. 1: Vstupní spirometrie (s kontrolou po podání salbutamolu 400 μg) – 25. 3. 2008
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Obr. 2: Spirometrie za exacerbace astmatu (s kontrolou po léčebné intervenci nebulizací salbutamolu 10 mg/2 ml a infuzí
methylprednisolonu 125 mg) – 23. 2. 2010

Obr. 3: Aktuální spirometrie (za léčby omalizumabem) – 16. 8. 2016
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kázanému refluxu bylo laborováno s medikací teophyllinem,
ale už pokus o jen snížení podávané dávky měl rychlou nega-
tivní odezvu. Vybavení pacienta domácím nebulizátorem
s možností podávání bronchodilatačních léků a indikace de-
chové rehabilitace šlo bohužel hodnotit jen jako doladění cel-
kové léčebné intervence bez podstatného vlivu na průběh cho-
roby a prognózu. S větším úspěchem se setkala připravenost
pacienta použít pohotovostní „akční plán“ včetně včasného
krátkodobého zaléčení SKS tbl. Tento postup nesporně zlepšil
průběh, až potlačil, několik přicházejících astmatických exa-
cerbací.

Zejména ona pozitivní zkušenost s „pohotovostní“ léčbou
a (jak doufám) má celková snaha o zlepšení stavu pacienta na-
konec posílily i jeho sebevědomí a snahu bojovat s chorobou.
To mě přivedlo k myšlence znovu se pokusit o indikaci biolo-
gické léčby omalizumabem. Aby byly naplněny formální (a
zdravotními pojišťovnami přísně kontrolované) požadavky,
soustředili jsme se na dokumentaci exacerbací, a to i za cenu
určitého diskomfortu pro práci mou i našeho zdravotnického
zařízení (nutnost opakovaného řešení pacienta „navíc“, tj. mimo
běžný plán návštěv) i pro pacienta samotného (nutnost dojíždět
na vyšetření ze vzdálené vesnice). K nové žádosti na NCTA
jsem tak ale mohla dokumentovat exacerbace astmatu s nut-
ností nasazení SKS včetně formálního vyšetření zahrnujícího
i objektivní metody (spirometrie, eNO, saturace kyslíkem) v po-
žadovaném počtu dvou za poslední rok před odesláním (květen
až červen 2011, srpen 2011).

Aktuální stav – stav za léčby omalizumabem (NCTA ambu-
lance MUDr. Kindlová, FN Brno-Bohunice, zpracováno se
souhlasem pacienta dle zapůjčené dokumentace a po konzultaci
s ošetřujícím lékařem)

Nová žádost o zvážení indikace biologické léčby omalizuma-
bem byla NCTA specialistou, vzhledem k naplnění všech po-
žadovaných kritérií a vzhledem k předpokladu dobré spolu-
práce pacienta, posouzena kladně. Léčba omalizumabem
(Xolair) byla zahájena dne 9. listopadu 2011. Podávána je stan-
dardní dávka odpovídající tělesné hmotnosti a celkovému IgE
pacienta ve výši 300 mg (2x1 amp. à 150 mg) 1x měsíčně. Po
šestnácti týdnech podávání omalizumabu byl pacient vzhledem
ke zlepšení kontroly astmatu i kvality života vyhodnocen jako
vhodný pro další terapii (respondér).

Léčba doposud ve výše uvedeném schématu trvá. Pacient
snáší omalizumab bez komplikací a léčba mu zjevně poskytuje
významný prospěch. V jednotlivých aspektech:
 Došlo k významnému zlepšení kontroly astmatu ve smyslu

ústupu frekvence a tíže projevů astmatu. V dotazníkovém
hodnocení TKA (test kontroly astmatu) dosahuje za léčby
pravidelně 24–25 bodů. Stran konkrétních projevů astmatu
– zcela zmizelo noční buzení kašlem nebo dušností, které se
objevovalo před zavedením omalizumabu 2–4x do týdne.
Ranní zhoršení dechu a vykašlávání, které dříve bývalo pra-
videlné, zcela ustoupilo. Denní potíže, které dříve nastávaly
v podstatě denně, se při biologické léčbě objevují jen výji-
mečně a v nízké intenzitě.

 Potřeba aplikovat úlevový inhalátor je po zavedení omalizu-
mabu nulová, zatímco dříve jej byl nucen aplikovat téměř
každý den, některé dny i několikrát.

 Zlepšila se výrazně námahová tolerance, necítí se už dechově
omezen v aktivitách, včetně „větších“ (venkovské hospodář-
ství). Neudává už dřívější potíže za změn počasí a za inverze.

 Došlo k ústupu dřívějších těžkých exacerbací astmatu s nut-
ností zaléčení SKS. Na léčbě omalizumabem je dokumento-
vána pouze jediná taková exacerbace v květnu 2013 při re-
spirační infekci.

 Došlo při zachování dosažené kvalitní kontroly astmatu
k postupné redukci kontrolující inhalační terapie až na kom-
binaci beklometason dipropionát/formoterol 100/6 (Comb -
air) 2-0-2 (pozn.: tabletové léky jsou podávány v původní
kombinaci).

 V objektivním vyšetření při léčbě omalizumabem dosahuje
stabilních výsledků v (individuálně) žádoucích hladinách.
V rámci vyšetření exhalovaného oxidu dusnatého jsou za
léčby dokumentovány hladiny mezi 5–15 ppb (s jediným
„výkyvem“ na 31 ppb), naproti tomu v minulosti dosahoval
hodnot exhalovaného oxidu dusnatého (eNO) průměrně 35
ppb (se zhoršením až na 71 ppb). Na léčbě dosahuje stabil-
ních hodnot spirometrie na úrovni dřívějšího osobního ma-
xima, tj. na hladině FEV1 52–55 % n. h. (viz obrázek 3). Ne-
došlo tedy na léčbě omalizumabem, vzhledem k již patrně
fixované středně těžké obstrukci, k zlepšení spirometrického
maxima, ale není už zaznamenávána dřívější bronchokon-
strikční nestabilita.

 Sekundárně došlo k vymizení dřívějšího dráždění nosu a očí
při kontaktu se senem (s peřím v kontaktu nebyl).

 A především i subjektivně pociťuje významné zlepšení kva-
lity svého života (jak prohlašuje – „nemám už vůbec žádný
problém“).

Diskuse
Kazuistika dle autorů ukazuje na některé aspekty, které mají
charakter locus minoris pro adekvátní posouzení vhodnosti
léčby omalizumabem a pro přípravu pacienta k indikaci této
léčby ze strany dispenzarizujícího lékaře („terénního“ alergo-
loga-astmatologa nebo plicního lékaře).

Obecným požadavkem je průkaz inhalační alergie (celoroč-
ního alergenu) a jejího vztahu ke kompenzaci astmatu daného
pacienta. Problém je v tom, že oproti sezonním alergenům ne-
musí být vztah celoročního alergenu k astmatu jasně patrný.
Pokud není vazba na astma zřejmá, lze na ni nepřímo usuzovat
při patrné alergické reaktivitě na úrovni nazální a/nebo kon-
junktivální (což zohledňují i indikační kritéria). Je třeba pod-
trhnout, že tyto nosní a/nebo oční projevy mohou být patrné
i na subjektivně nízké „neobtěžující“ úrovni. V naší kazuistice,
kde dodatečně (vzhledem k jasnému efektu léčby anti-IgE mo-
noklonální protilátkou) se jeví jasná vazba roztočové alergie na
kontrolu astmatu, jsme tyto projevy za běžných okolností ne-
nacházeli vůbec, resp. na roztočovou vazbu ukazoval jen údaj
o reaktivitě nosní, oční i bronchiální v kontaktu s péřovými
lůžkovinami.
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Posouzení naplnění kritérií nejtěžšího stupně astmatu
(GINA 5), tj. těžkého, resp. refrakterního, perzistujícího astmatu
na maximální standardní terapii, záleží do jisté míry na přístupu
dispenzarizujícího lékaře i na náhledu samotného pacienta. Ze-
jména u pacientů staršího věku, u pacientů obézních, u pacientů
volně omezujících své fyzické i jiné aktivity, u pacientů s někte-
rými komorbiditami, u mnoha mužů, ale také u pacientů s dlou-
hodobou diagnózou astmatu sledovaných už poněkud „ste -
reotypně“ se můžeme setkat s relativním snižováním tíže
astmatických potíží ze strany pacienta až s dissimulací, se „spo-
kojeností“ se zavedenou léčbou danou pochybnostmi o přínosu
jejich změn a doplnění, resp. i s nesprávným „přičítáním“ ast-
matických potíží jiné příčině.

Uznání splnění podmínky dvou těžkých exacerbací s nut-
ností nasazení SKS v průběhu posledního roku také záleží do
jisté míry na přístupu dispenzarizujího lékaře i na náhledu sa-
motného pacienta. Lékař musí být připraven k léčbě SKS,
pokud je toto indikováno, a to i pokud nejde o vyloženě ur-
gentní „hospitalizační“ stav. Pacient s obtížemi odpovídajícího
stupně by měl být vybaven pohotovostním „akčním plánem“,
zahrnujícím i možnost samostatného přechodného nasazení
SKS, a měl by být připraven ho použít. Za těchto okolností
počet těžkých exacerbací může relativně „narůstat“, přitom
ale, v případě dobře poučeného a správně postupujícího paci-
enta, bez nutnosti akutního vyšetření lékařem. Na druhou
stranu je třeba existenci těchto těžkých exacerbací a oprávně-
nost aplikace SKS pro NCTA objektivizovat a zdokumentovat.
A to i za cenu určitého diskomfortu pro provoz zdravotnického
zařízení (řešení pacienta „navíc“, tj. mimo běžný plán návštěv)
i pro pacienta samotného (nutnost dojíždět opakovaně na
„zbytečné“ vyšetření).

Nejen pro proces léčby omalizumabem, ale už pro samotnou
jeho indikaci NCTA je nutná spolupráce pacienta. Pacient musí
být motivován už jen podstoupit složitý a náročný (časově i úsi-
lím) proces ověření diagnózy a vhodnosti indikace omalizu-
mabu cestou jemu dosud neznámých zdravotnických postupů
a pracovišť. Je vhodné ho proto včas seznámit s průběhem
a možným přínosem doplňujících vyšetření, a to i bez vazby na
indikaci biologik. Resp. nejlépe je po domluvě s NCTA maxi-
mum vyšetření připravit již v ordinaci primárního dispenzari-

zujícího lékaře a odeslat pacienta na známá a pacientovi lépe
dostupná pracoviště.

Závěr
Kazuistika ukazuje, že doporučení zvážit indikaci biologické
léčby, resp. požadavek v rámci současných doporučených po-
stupů „každého nemocného s těžkým perzistujícím astmatem,
u kterého se nám nedaří dostat jeho nemoc pod kontrolu
a u kterého jsme prokázali nebo máme podezření na alergii
(typ I fenotypické klasifikace), odeslat na pracoviště NCTA“ má
svou platnost.2 Toto platí i pro pacienty zdánlivě nikoli ideál-
ního typu, například pro pacienty staršího věku, pacienty dis-
simulující či zdánlivě rezignující na aktivní styl života, pacienty
s ne zcela jasným vztahem astmatu k prokázané inhalační aler-
gii, pacienty s fixovanou i těžší obstrukcí nebo například (mimo
tuto kazuistiku) pro pacienty s komorbiditami. Ideálním před-
pokladem je ale současně poskytnout kolegům v NCTA maxi-
mální možnou součinnost ve smyslu podkladů pro revizi dia-
gnózy a pro posouzení indikačních kritérií omalizumabu i ve
smyslu edukace a psychologické přípravy odesílaného pacienta.
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Souhrn
Kazuistika popisuje pacienta, který po stanovení diagnózy chronické obstrukční plicní
nemoci (CHOPN) zanechal kouření a nasazení paušální trvalé léčby tiotropiem v inha-
lačním systému Respimat mu přineslo ústup potíží. Další zlepšení CHOPN přinesla
změna léčby na fixní kombinaci s duálním bronchodilatačním účinkem – tiotropium/olo-
daterol ve stejném inhalačním systému.

Summary
It is never too late
Patient which one, after assessment diagnosis of chronic obstructive lung disease (COPD)
stopped smoking, and beginning of maintenance treatment of tiotropium via inhalation
device Respimat carried him the reduction symptoms, is discussed in this case report.
Another improvement of COPD carried the change of treatment on fixed-dose combi-
nation with dual bronchodilation effect – tiotropium/olodaterol in the same inhalation
device.

Kašáková, E. Nikdy není pozdě. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 13, 3: 34–36, 2016.
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Nikdy není pozdě

Úvod
Kazuistikou pacienta s chronickou obstrukční plicní nemocí
(CHOPN), který ke své léčbě používá lék v inhalačním systému
Respimat, pokračuje seriál na téma inhalační systémy (IS)
v léčbě pacientů s nemocemi s chronickou bronchiální ob-
strukcí (CBO).

Inhalační systém Respimat
Respimat je aerosolový dávkovač, produkující jemnou mlžinu
(SMI – soft mist inhaler) vodného roztoku (obr. 1). Na světový
trh byl uveden v roce 2002 a na českém trhu je od roku 2010
pro inhalaci tiotropia (U-LAMA – inhalační anticholinergikum
s ultra dlouhodobým účinkem) – Spiriva Respimat pro léčbu
pacientů s CHOPN a od roku 2015 i pro léčbu pacientů s ast-
matem. Od počátku roku 2016 přišla v IS Respimat na český
trh fixní kombinace tiotropium/olodaterol (U-LABA – inha-
lační beta2-agonista s ultra dlouhodobým účinkem)/U-LAMA)

– Spiolto Respimat pro léčbu pacientů s CHOPN. Respimat je
unikátní IS patentovaný již v roce 1996, využívající energie na-
pjaté pružiny místo hnacího plynu.2 Jedná se o multidávkový
inhalační rezervoárový systém se zásobníkem pro 60–120
dávek.1 Na trhu v České republice má zásobník obou výše zmí-
něných léků 60 dávek. Ve srovnání s aerosolovým dávkovačem
s hnacím plynem hydrofluoroalkan (MDI-HFA) má Respimat
výhodu ve snadnější inhalační technice a v ekologické inert-
nosti. Ve srovnání s inhalačními systémy pro práškové formy
léku (DPI) je Respimat IS, jehož optimální účinnost není závislá
na inspiračním úsilí, resp. na hodnotě PIF a inspirační manévr
je velmi jednoduchý. Mlžina z Respimatu je generována po
dobu 1,2 sekundy a pohybuje se rychlostí menší než 1 m/s,
proto odpadá nutnost koordinace nádechu a spuštění mlžiny.
Mlžina MDI-HFA se pohybuje rychlostí 3 m/s a trvá 0,2 
sekundy.1

Určitou nevýhodou u IS Respimat je, že balení léku obsahuje
inhalační systém a zásobník, který musí pacient sám vložit do
inhalačního systému a potom připravit Respimat k prvnímu
použití.3

Edukace ve správné inhalační technice
z inhalačního systému Respimat

Pro edukaci pacientů ve správné inhalační technice z IS Respi-
mat je nutné, aby se správnou inhalační technikou byli dobře
seznámeni lékaři a zdravotní sestry, kteří působí na pneumo-
logických a alergologických pracovištích, a také lékárníci, kteří
IS vydávají. Samotná inhalační technika z Respimatu je po-

Obr. 1: Inhalační systém Respimat (Spiriva, Placebo, 
Spiolto)

Spiriva Respimat 
Placebo Respimat 

Spiolto Respimat 
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měrně jednoduchá, má tři fáze vždy o třech krocích. První fází
je vložení zásobníku do Respimatu, druhá fáze je příprava Res-
pimatu k prvnímu použití, třetí fází je samotná inhalace. V prv-
ním kroku samotné inhalace je nutno připravit dávku. Inhalátor
se drží ve svislé poloze, dávka ze zásobníku se dostane do dáv-
kovací komory pootočením dolního průhledného krytu Res-
pimatu o 180°, až se ozve cvaknutí (1. krok). Po otevření ochran-
ného krytu náustku pacient pomalu zhluboka vydechne, vloží
náustek mezi rty, které pevně sevře, ale tak, aby nebyl zakryt
vzduchový ventil, a během pomalého a hlubokého nádechu
stiskne tlačítko uvolňující dávku a pokračuje v nádechu, pak je
doporučeno zadržet dech na 5–10 sekund (krok 2+3). Součástí
Respimatu je indikátor dávek. U 60dávkového balení Spiriva
Respimat i Spiolto Respimat je jezdec indikátoru pro prvních
46 dávek v zeleném poli, pro posledních 14 dávek je jezdec
v červeném poli a po vypotřebování všech dávek se Respimat
automaticky uzamkne. Před prvním použitím Respimatu, po
vložení zásobníku dávek, je doporučeno provést tři aplikace
dávky léku do vzduchu, což podle výrobce neovlivní celkový
počet dostupných dávek. Pokud není inhalační systém Respi-
mat používán déle než sedm dní, je nutno provést aplikaci jedné
dávky do vzduchu, pokud nebyl inhalační systém používán déle
než dvacet jedna dní, doporučují se provést tři dávky do vzdu-
chu, aby byla zřetelně vidět pomalu se pohybující mlžina. Nej-
později po třech měsících od vložení zásobníku do Respimatu
je nutno jej přestat používat a znehodnotit, i když nebyly dávky
v zásobníku zcela spotřebovány.1

Kazuistika
Muž, nyní 68letý, je v péči našeho oddělení od poloviny roku
2014 pro CHOPN 3/C, bronchitický fenotyp. Na vyšetření byl
odeslán praktickým lékařem (PL) pro přetrvávající spastickou
bronchitidu. Pacient si stěžoval na opakované obtíže s průduš-
kami, kašel s expektorací, který trvá již druhý rok, a dušnost.
Dušnost pozoroval asi rok, zadýchával se i při chůzi po rovině.
Od roku 2001 byl léčen pro hypertenzi, kuřák s celkovou náloží

210 000 cigaret. Trvale užíval amlodipin (Agen 10) a losartan
(Lozap) a od PL dostal měsíc před vyšetřením na našem oddě-
lení theophyllin (Euphyllin 200 mg tbl 1-0-1) a erdostein (Er-
domed tbl 1-0-1). Pracuje jako jednatel své firmy.

Při prvním vyšetření na našem oddělení v červenci 2014 mu
byla provedena spirometrie se standardním bronchodilatačním
testem (BDT), byla prokázána středně těžká obstrukce, usilovně
vydechnutý objem za první sekundu (FEV1) byl 43 % náležité
hodnoty (n.h.), s redukcí usilovné vitální kapacity (FVC) – 71 %
n.h., hodnota FEV1/FVC byla 62 %. Křivka průtok/objem (F/V)
měla korespondující tvar, BDT byl signifikantně pozitivní
(došlo ke zlepšení hodnoty FEV1 o 21,2 % a o 300 ml), obstrukce
nebyla plně reverzibilní (obr. 2). Saturace hemoglobinu kyslí-
kem měřená pulzním oxymetrem (SpO2) byla 95 %. Koncent-
race oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu (FENO) byla
22 ppb. Byla nasazena léčba formoterolem – Foradil 12 μg z IS
Aerolizer 1-0-1 a salbutamolem – Ventolin Inhaler N podle po-
třeby. Pacient byl edukován ve správné inhalační technice
z Aero lizeru a aerosolového dávkovače, kterou dobře zvládl.
Na pomoc se zanecháním kouření bylo předepsáno iniciační
balení vareniklinu – Champix tbl. Po tříměsíční léčbě CHOPN
se cítil mnohem lépe, přestal kouřit, nekašlal, dušnost se zlep-
šila, ale na spirometrii přetrvávala středně těžká obstrukce
(FEV1 49 % n.h.) s redukcí FVC – 62 % n.h.. K léčbě bylo při-
dáno tiotropium – Spiriva Respimat 2,5 μg 2-0-0. Pacient byl
edukován a prakticky zacvičen ve správné inhalační technice
z Respimatu včetně vložení zásobníku s lékem do IS a přípravy
před prvním použitím. Od nasazení tiotropia pociťoval výrazné
zlepšení dechových obtíží, zlepšení tolerance fyzické námahy
a jen výjimečně potřeboval úlevovou léčbu. Na spirometrii
z ledna 2015 došlo ke zlepšení ventilačních hodnot, přetrvávala
středně těžká obstrukce (FEV1 byla 59 % NH). V dubnu 2016
při pravidelné kontrole bylo prokázáno zhoršení ventilačních
hodnot, které však pacient subjektivně nepociťoval a cítil se
dobře. Přesto mu byla změněna paušální léčba na fixní kombi-
naci s duálním bronchodilatačním účinkem tiotropium/olo-
daterol – Spiolto Respimat 2,5 μg 2-0-0 a Ventolin Inhaler N

Obr. 2: Spirometrie + BDT červenec 2014

Spiro NH BDT NH 
o VH 

FVC 71 % 88 % 24 % 

FEV1 43 % 52 % 21 % 

FEV1/FVC 62 %  61 % - 2 % 
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podle potřeby. Při poslední kontrole v červnu 2016 pacient udá-
val ještě další subjektivní zlepšení, byl nadšený, stále pracuje,
na spirometrii byla prokázána jen lehká obstrukce (FEV1 – 69 %
n.h.) a zároveň došlo k normalizaci FVC – 91 % n.h. (obr. 3),
navíc pacient neměl již dva roky žádnou exacerbaci. IS Respimat
pacientovi vyhovuje, inhalační techniku z Respimatu zvládá
výborně, což bylo prokázáno opakovanými kontrolami.

Závěr
Stejně jako každý IS, vyžaduje i Respimat edukaci a praktický
nácvik v zacházení i ve správné inhalační technice. Z uvedené
kazuistiky je zřejmé, že trvalá léčba fixní kombinací tiotro-
pium/olodaterol v IS Respimat, dobrá compliance i adherence
k této paušální farmakologické léčbě CHOPN a zanechání kou-
ření přinesly výrazné a dlouhodobé zlepšení CHOPN i zlepšení
kvality života pacienta.
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Obr. 3: Spirometrie červen 2016

FVC 91 % NH 

FEV1 69 % NH 
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V. ostravské dny 
hyperbarické medicíny 2016
Michal Hájek, Jarmila Tichavská, 
Iveta Neuwirtová, Miloslav Klugar

Zpráva

Ve dnech 16.–17. června 2016 se v horském hotelu Sepetná
v Ostravici uskutečnila odborná konference, kterou organizoval
kolektiv léčebného centra hyperbarické medicíny Městské ne-
mocnice Ostrava ve spolupráci s Českou společností hyperba-
rické a letecké medicíny, Lékařskou fakultou Ostravské univer-
zity, Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci
a Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Jednalo se již o 5. setkání zdravotníků této odbornosti, or-
ganizované v Moravskoslezských Beskydech kolektivem ostrav-
ského hyperbarického centra. To v loňském roce na podzim
oslavilo 50. let od svého vzniku a bylo jedním ze zakladatelů
tradice této odborné disciplíny v České republice v novodobé
historii.

Konference byla určena pro kolegy nejen v rámci oboru hy-
perbarická a letecká medicína, ale také pro ostatní odborné lé-
kaře, praktické lékaře, lékaře posuzující zdravotní způsobilost
k sportovnímu i profesnímu potápění, stejně jako pro pracov-
níky z řad profesionálních potápěčů vojenských, policejních,
hasičských a jiných záchranných složek. Akce se účastnilo osm
desítek účastníků z České republiky a ze Slovenska. Na konfe-
renci vystoupilo osmnáct přednášejících a byly prezentovány
dva postery s tématy zahrnujícími problematiku hyperbarické
a potápěčské medicíny.

Předsedající prof. MUDr. F. Novomeský, Ph.D. a prof.
MUDr. R. Pudil, Ph.D. uvedli první odborný blok, ve kterém
se zahajovací vyzvané přednášky ujal slovenský kolega Dr. M.
Rozložník, Ph.D., jehož tématem byla problematika potápění
a výzkumu v extrémních podmínkách za polárním kruhem.

Řečník seznámil posluchače s teoretickou rovinou i praktickými
dopady potápění v extrémních podmínkách, kdy se jedná
o dlouhé, zpravidla dekompresní ponory s nízkou teplotou
vody, náročnou logistikou, velkými nároky na psychickou a fy-
zickou připravenost potápěčů, používání specializované vý-
stroje apod. Zmínil ale i další dopady pobytu v odlehlých ob-
lastech se zhoršenými hygienickými podmínkami, zhoršenou
dostupností zdravotní péče při eventuální potápěčské nehodě
či při jiné zdravotní indispozici účastníků expedice. Expedice
Under the Pole II, které se Dr. Rozložník účastnil (obrázek 1
a 2), se uskutečnila v dubnu 2015 v Grónsku a v jejím průběhu
padlo několik světových potápěčských rekordů. Např. francouz-
ský tým (Bardout a M. Mellet) provedl nejhlubší ponor pod
ledem s použitím re-breatheru do hloubky 111 m. Tito potápěči
také zajišťovali následný světový rekord ve freedivingu, kterého
dosáhla A. Asso v kategorii dynamická apnoe (112 m, 1:47 min)
a hloubky 57 m v kategorii konstantní váha. Všechny tyto re-
kordní ponory byly provedeny ve vodě s teplotou -1,5 °C. Po-
nory s extrémně nízkou teplotou vody představují unikátní
možnost studia vlivu nízké teploty na lidský organismus, a tím
umožňují lepší pochopení fyziologických dějů probíhajících
během ponorů v těchto extrémních podmínkách. Profily po-
norů byly udržovány vyrovnaně, v rámci 20 minut času na dně,
hloubce ponoru 50 metrů, s celkovou dobou ponoru 60 min.
Kognitivní funkce mozku potápěčů byly testovány před pono-
rem, v jeho průběhu a po dobu 120 minut od jeho ukončení
pomocí kognitivních automatických testů – metody Critical
Flicker Fusion Frequency (CFFF) a PEBL Math Test Processing

Obr. 1: Poslední kontrola před zahájením experimentálního
ponoru 

Obr. 2: Průběh vyšetření potápěčů na lodi po ukončení expe-
rimentálního ponoru – zcela vpravo Dr. M. Rozložník, Ph.D.

Zd
ro

j o
br

áz
ku

: L
uc

as
 S

an
tu

cc
 (U

nd
er

Th
eP

ol
e©

)

Zd
ro

j o
br

áz
ku

: L
uc

as
 S

an
tu

cc
 (U

nd
er

Th
eP

ol
e©

)



          393/2016

V. OSTRAVSKÉ DNY 
HYPERBARICKÉ MEDICÍNY 2016

KAZUISTIKY
V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL

(MPT). Kromě toho byly sledovány další parametry, jako počet
plynových bublin v cévách, míra dilatace cévní stěny způsobené
průtokem krve (flow mediated dilation – FMD), stupeň hydra-
tace, povrchová tělesná teplota a teplota tělesného jádra, měřené
před a po ponoru jako součást stanovení dekompresního stresu.
CFFF se významně nezměnila v průběhu všech ponorů, ale vý-
znamně se snížila (došlo ke zhoršení kognitivních funkcí) za
30 a 60 minut po ponoru u ponorů bez použití ohřevného
systému. Závěrem sdělení bylo, že i ponory v extrémně chladné
vodě lze provádět bezpečným způsobem. Nicméně, takové po-
nory mohou být spojené s obrovskými fyziologickými změ-
nami. Z těchto důvodů musí být přijata příslušná protiopat-
ření.

Nesmírně zajímavé bylo sdělení prof. Novomeského z Mar-
tina, týkající se dvojnásobného přetlakového barotraumatu
u potápěče s fatálním koncem. Jednalo se o kazuistiku potápěče,
který při přístrojovém potápění utrpěl barotrauma žaludku
a následně i plic, které vedly k okamžitému usmrcení.

Se zajímavou problematikou vývoje možného chladového
otoku plic u vodních sportů seznámil posluchače prof. Pudil.
Nové odborné práce ukazují, že k otoku plic může dojít i v sou-
vislosti s potápěním na nádech. Edém plic vzniklý v souvislosti
s fyzickou aktivitou ve vodním prostředí (výkonnostní plavání,
potápění s přístrojem i bez) nepatří mezi příliš častá onemoc-
nění, avšak je velmi nebezpečný. Patří mezi stavy, které mohou
ohrozit postiženého na životě. Medikamentózní prevence
vzniku není doposud možná, avšak ukazuje se nutnost kvalitně
provedených zdravotních prohlídek s cílem nalézt stavy, které
by mohly ke vzniku onemocnění predisponovat. Následující
sdělení téhož autora na téma mikrobublin v cirkulaci při potá-
pění s přístrojem objasnilo posluchačům problematiku rizika
vzniku dekompresní nehody. Detekce mikrobublin vzniklých
v souvislosti s potápěním je možná s využitím ultrazvukových
modalit. Tyto technologie umožňují detekovat mikrobubliny
intra- i extrakardiálně, podrobnější echokardiografické vyšet-
ření pak umožní zhodnotit hemodynamický význam a přinese
údaje vhodné pro volbu optimální terapie případného defektu.
Navíc, některé z těchto technik umožňují velmi kvalitní prove-
dení screeningových vyšetření rizikové populace.

Na závěr tohoto bloku zazněl příspěvek doc. Hrnčíře o no-
vých způsobech odškodňování nemateriální újmy na zdraví
vzniklé při potápění. Situace, která vznikla po zrušení vyhlášky
č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského
uplatnění, v platném znění, byla řešena jednak vydáním Meto-
diky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví
(bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 občan-
ského zákoníku), podle které se stanovuje náhrada za škodu na
zdraví způsobená obecnými úrazy, a dále vydáním nařízení
vlády č. 276/2015 Sb., podle které se stanovuje náhrada za škodu
na zdraví způsobená pracovními úrazy a nemocemi z povolání.
Oba tyto předpisy významně navýšily dosud poskytované od-
škodnění za bolest a za ztížení společenského uplatnění, avšak
každý z nich stanovuje za určité postižení zdraví jinou finanční
částku. Posuzovací proces se oproti dřívějšku poněkud zkom-
plikoval a patrně bude potřebné prosadit jeho změny. Sdělení
ukázalo, jaké odškodnění náleží podle uvedených dvou postupů

osobám, které utrpěly postižení zdraví při potápění. Metodika
Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví ne-
umožňuje stanovit výši odškodnění za ztížení společenského
uplatnění jednotným způsobem. Bude se tedy stávat, že různí
lékaři stanoví při stejných zdravotních poruchách jinou výši fi-
nanční kompenzace.

Druhý blok na témata klinické hyperbarické medicíny mo-
derovali MUDr. T. Hyánek a MUDr. M. Hájek, Ph.D. Tento
blok zahájila přednáškou Dr. Krajčovičová, která seznámila
obecenstvo s léčebnými výsledky nově vybudovaného centra
hyperbarické medicíny v Trenčíně. Centrum vybudovala Fa-
kulta zdravotnictví Trenčínské univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíně ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Trenčín s vyu-
žitím strukturálních fondů EU. Cílem projektu je využít jedi-
nečné možnosti hyperbarické oxygenoterapie (HBO) v kom-
plexní léčebně-preventivní péči s důrazem na multidisciplinární
personalizovaný přístup a výzkum v uvedené oblasti. Za období
existence Centra pro hyperbarickou oxygenoterapii bylo od
ledna 2015 do března 2016 provedeno 3 679 léčebných expozic
s variabilním spektrem onemocnění a komorbidit, především
s chronickými ulceracemi, mozkově-cévními příhodami a po-
ruchami sluchu. Průměrný počet expozic se v současnosti sta-
bilizoval na cca 18 probandů za den, což představuje téměř 82%
kapacitní využití zařízení.

Následovalo sdělení MUDr. Zuba o aktuální situaci hyper-
barické medicíny v České republice, ve které seznámil poslu-
chače s retrospektivní analýzou z let 2010–2015. Byly získány
kompletní výsledky dotazníkového šetření z deseti léčebných
center, což představuje úspěšnost 83 % z oslovených pracovišť.
Celkově bylo v uvedeném období v ČR léčeno 11 946 pacientů
a provedeno více než 194 000 léčebných expozic, z toho v za-
řízeních na území Čech 9 338 pacientů, resp. 162 747 expozic,
a na jediném moravském pracovišti v Ostravě 2 608 pacientů,
resp. 31 296 expozic. V ČR je celkově podíl pacientů s akutními
indikacemi velmi nízký. Celkový počet 962 pacientů s akutními
indikacemi představuje pouze 8 % všech nemocných a 5 044
provedených léčebných expozic představuje pouze 2,6 % všech
provedených expozic v rámci celé ČR. V regionech Čech je
tento počet ještě výrazně nižší – 4,9 % (465 pacientů z 9 338).
Při porovnání počtu expozic je rozdíl ještě markantnější, jedná
se o 1,4 % (2 247 z 162 747 expozic). V Ostravě představuje
počet pacientů s akutními indikacemi 19 % (497 z 2 608 paci-
entů), počet léčebných expozic u akutních nemocných před-
stavuje 8,9 % (2 797 z 31 296 expozic).

Další dvě sdělení prezentoval Dr. Hájek z ostravského hy-
perbarického centra. První sdělení se týkalo efektu HBO u ob-
tížně se hojících ulcerací. Obtížně se hojící ulcerace u diabetu
a kritické končetinové ischemie jsou zdrojem velkých problémů
a finančních nákladů jak pro nemocné, tak pro zdravotní
systémy. Příčiny ulcerací jsou mnohočetné a zahrnují neuro-
patii a angiopatii vedoucí k funkčním poruchám makrocirku-
lace i kožní mikrocirkulace. K amputaci dochází asi ve 20 %
případů syndromu diabetické nohy (SDN). Incidence amputací
u této populace pacientů je 15x vyšší a tvoří 50–70 % všech ne-
traumatických amputací. Navzdory pokrokům ve zlepšení péče
o diabetiky jsou stále hledány rezervy ve formě nových léčeb-
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ných strategií a metod. Mezi ně nepochybně patří také systé-
mové podání hyperbarického kyslíku. HBO je cennou doplň-
kovou metodou léčby vybraných diabetických ulcerací. Urych -
luje hojení, snižuje množství amputací a zvyšuje množství
kompletně zhojených ulcerací v dlouhodobém horizontu. Spo-
lečným důsledkem efektů HBO je snížení zánětlivé reakce,
urychlení demarkace a odloučení nekrózy, zklidnění a vyčištění
rány, snížení bolestivosti, nastartování živých granulací, zahá-
jení epitelizace, což vede k postupnému zmenšování velikosti
až úplnému zhojení rány. HBO má ze všech současně používa-
ných léčebných metod jednoznačně nejkomplexnější efekt –
antiischemickým, antibakteriálním a protizánětlivým efektem
se podílí na urychleném hojení problematických ran a defektů.

Tématem druhého sdělení téhož autora byla problematika
intoxikace oxidem uhelnatým. Celosvětově jsou každoročně
ošetřeny z důvodu intoxikace CO řádově stovky tisíc pacientů,
desítky tisíc pacientů umírá nebo utrpí trvalé neurologické po-
stižení. Kromě tkáňové hypoxie se ve vývoji konečného rozsahu
neurologického poškození uplatňují imunitní mechanismy, ne-
pochybnou roli hraje také genetická predispozice. Hlavním
cílem autora bylo prostřednictvím retrospektivní deskriptivní
analýzy souboru 56 případů intoxikace oxidem uhelnatým,
spolu s analýzou 48 dotazníků vyplněných pacienty po ukon-
čení léčby, v kombinaci se systematickým přehledem příslušné
literatury, komplexně identifikovat specifika nehod, při kterých
dochází k intoxikaci oxidem uhelnatým, s akcentací problema-
tiky závažných nehod s fatálními následky včetně preventivních
aspektů a prostředků. K redukci počtu závažných nehod s tr-
valými neurologickými nebo smrtelnými následky může vést
jen koordinovaný multidisciplinární přístup kompetentních
složek, podílejících se na likvidaci následků těchto nehod, ze-
jména záchranných hasičských sborů, zdravotnické záchranné
služby, hygienické služby apod. Je nevyhnutelné zdůraznit po-
žadavek na kontinuální mezioborovou spolupráci mezi někte-
rými lékařskými odbornostmi (urgentní medicína, pediatrie,
neurologie, intenzivní medicína, hyperbarická medicína, in-
terna, gynekologie apod.), v jejichž kompetenci je ošetřování
těchto nemocných. Zde přichází v úvahu zejména tvorba me-
zioborových doporučených diagnostických a terapeutických
postupů při ošetřování stavů spojených s intoxikací CO, ale
i specifických stavů, jako je problematika těhotných, dětí, trans -
portu pacientů k definitivnímu ošetření HBO přímo ze scény
apod. Dále pak u závažné intoxikace spojené se zástavou oběhu
na scéně po úspěšné kardiopulmonální resuscitaci. Zde jedno-
značně neexistují důkazy, že by HBO u těchto stavů byla efek-
tivní z hlediska ovlivnění závažné prognózy.

Dále zazněly zkušenosti slovenských kolegů, prezentované
MUDr. Zigou z Trenčína, s pozitivními vlivy HBO v léčbě náhlé
ztráty sluchu. Autoři zpracovali data 36 jedinců, přičemž 22
probandů bylo exponovaných HBO v rámci primární léčby, 14
jedinců tvořilo kontrolní soubor jedinců léčených farmakote-
rapeuticky (methylprednisolon – Solu-Medrol, pentoxifylin –
Agapurin, prednisolon – Prednison), avšak bez expozice HBO.
Všem pacientům bylo provedeno audiometrické vyšetření prů-
měrného sluchového prahu před a po uskutečnění série 10 ex-
pozic HBO, a to na frekvencích 250, 500, 1 000, 2 000, 4 000,

6 000 a 8 000 Hz. Z výsledků vyplývá, že doplnění terapie
u náhlé senzorineurální ztráty sluchu o HBO výrazně zvýšilo
míru zlepšení průměrného sluchového prahu ve všech sedmi
sledovaných frekvencích (p<0,001; párový t-test). Probandi ex-
ponovaní HBO vykazovali v porovnání s kontrolní skupinou
statisticky signifikantně vyšší průměrné zlepšení sluchového
prahu v pásmu vyšších frekvencí (4 000–8 000 Hz; p=0,04; dvoj-
výběrový t-test s Welchovou korekcí). Míra zlepšení sluchového
prahu o 10 dB a více je u HBO probandů téměř dvojnásobná
v porovnání s kontrolní skupinou (63,6 % vs. 35,7 %). Z vý-
sledků vyplývá, že HBO významně pozitivně ovlivňuje účinek
léčby.

Následovala přednáška MUDr. Hyánka o léčbě septického
pacienta v jednomístné hyperbarické komoře. Kriticky ne-
mocní pacienti, dependentní na přístrojové podpoře a agresivní
léčbě, profitují z HBO léčby, je-li indikována. Jednomístná HBO
komora přináší do péče o kriticky nemocného jistá omezení.
Po dobu expozice je pacient mimo přímý dosah personálu, ne-
jsou možné ošetřovatelské procedury, jsou omezeny možnosti
monitorace, není možná infuzní terapie. Tyto nedostatky se
řeší intenzivní přípravou pacienta k HBO expozici s důrazem
na hemodynamickou stabilizaci pacienta. V této sekci hyper-
barické medicíny zazněla také kazuistika MUDr. Fabiana na
téma HBO jako doplňkové metody při léčbě nekrotizující fas-
ciitidy. V kazuistice je popisován případ pacienta s nekrotizující
fasciitidou. Pacient absolvoval celkem 10 expozic HBO v režimu
dvakrát denně, kde se podařilo do 48 hodin zvládnout septický
šok. Léčba pacienta byla jistě dobře nastartována již na před-
chozím pracovišti. Management HBO expozic se podařilo
dobře zvládnout, především proto, že HBO komora je součástí
resuscitační stanice ARO Nemocnice Na Homolce.

Využití HBO u pacientů s drtivým poraněním končetin,
které prezentoval Dr. Madeja z Traumatologického centra FN
Ostrava, je v dnešní době významnou součástí léčby. Autoři
provedli zhodnocení vlastního souboru pacientů s drtivým po-
raněním končetin a četnost použití hyperbaroxie v léčbě. V le-
tech 2008–2012 byli sledováni pacienti s poraněním končetin.
Pacienti byli zařazeni dle typu zlomeniny a poranění měkkých
tkání do skupin podle Gustilo a Tscherneho klasifikace, do stu-
die byly vybrány skupiny O III, O IV a C II, C III. Byla sledována
doba hojení, komplikace, nutnost amputace a reamputace, léčba
HBO a její komplikace ve smyslu předčasného přerušení léčby
HBO. Do studie bylo zařazeno celkem 283 pacientů, kteří byli
rozdělení do skupin dle Tscherneho klasifikace zlomenin. Jeli-
kož indikace k hyperbaroxii v traumatologii je mnohdy rela-
tivní, závisí na celkovém stavu pacienta, závažnosti poranění
a na dalších faktorech, byl celkový počet pacientů, kteří absol-
vovali léčbu HBO nižší, než celkové počty pacientů v jednotli-
vých skupinách. Četnost použití HBO byla vyšší u otevřených
zlomenin O III a traumatických amputací O IV. HBO se využívá
méně u zavřených zlomenin C II, C III. V souboru pacientů
byla potvrzena vysoká četnost použití hyperbaroxie v léčbě dr-
tivých poranění končetin zejména u otevřených zlomenin
a traumatických amputací. Tato léčba v rámci komplexního pří-
stupu spolu s chirurgickou a antibiotickou léčbou přispěla
k urychlení terapie, snížila počty reoperací, amputací u těchto
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těžkých poranění a snížila počet závažných infekcí u těchto
stavů.

Následující den proběhl 3. blok konference, jehož obsahem
byla experimentální hyperbarická medicína, hyperbarická me-
dicína založená na důkazech a sdělení z různých oblastí medi-
cíny. Předsedajícími byli PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D. z LF UP
Olomouc a MUDr. Jaroslav Gaj, Ph.D. z kardiocentra FN Os-
trava. Tento blok zahájil Ing. Dejmek přednáškou na téma vlivu
zvýšeného parciálního tlaku kyslíku na růst a metabolismus
fibroblastů. Hyperbarická a zvlášť normobarická oxygenotera-
pie je běžně používaná podpůrná a terapeutická léčebná me-
toda. Její pozitivní či negativní účinky však nejsou podloženy
dostatečným poznáním dějů na buněčné úrovni, není tedy
jasné, jak buňky reagují na nefyziologickou úroveň rozpuště-
ného kyslíku v krvi. Na LF v Plzni byly provedeny pilotní ex-
perimenty s cílem vybrat vhodné nástroje a metody, které by
nám v pochopení těchto dějů byly nápomocné.

S přednáškou na téma propedeutiky tvorby různých typů
klinických otázek v oblasti hyperbarické medicíny založené na
vědeckých důkazech vystoupila Dr. Tučková, která posluchače
informovala, že zdravotnictví založené na vědeckých důkazech
je postaveno na rigorózních postupech a metodologiích, aby
tento rozhodovací proces byl proveditelný, smysluplný, vhodný
a účelný. Zdrojem přinášejícím nejlepší vědecký důkaz ve zdra-
votnictví jsou systematické přehledy. Prvním krokem k tvorbě
systematického přehledu je dobře položená klinická otázka.
Cílem příspěvku je představit propedeutiku formulace různých
typů klinických otázek pomocí vhodných akronymů. Akro-
nymy představují pomůcku při tvorbě klinické otázky a pomá-
hají k formulaci klinické otázky přesně zaměřené na konkrét-
ního pacienta nebo problém. Úkolem jednotlivých částí/písmen
v akronymu je provést výzkumníka tvorbou struktury klinické
otázky. Detaily obsažené v jednotlivých částech akronymů se
různí s ohledem na aspekty, které chce výzkumník zahrnout.
Donedávna nejčastěji používaným akronymem bylo PICO (P
– population/problem; I – intervention; C – comparison; O –
outcome/s). Avšak ne ve všech klinických otázkách je žádoucí
I – intervention/intervence, což dalo podnět k dalšímu rozvoji

zdravotnictví založenému na vědeckých důkazech (Evidence-
Based Healthcare; EBHC), které zodpovídají širší okruh klinic-
kých otázek ve zdravotnictví.

Následovalo sdělení Dr. Klugara na téma metodologie a kva-
lity primárního a sekundárního výzkumu v hyperbarické me-
dicíně. Během několika posledních let se začaly objevovat pub-
likační guidelines (doporučené postupy). Jedná se o doporučení
a kontrolní seznamy vytvořené expertními skupinami, které
jsou složené z výzkumníků, metodologů a členů redakčních
rad významných periodik. Cílem těchto doporučení je zvýšit
transparentnost, úplnost a kvalitu vědeckých prací. Na základě
výsledků našich i zahraničních prací je kvalita publikovaného
výzkumu v hyperbarické medicíně spíše průměrná. I vzhledem
k publikačním strategiím je nutné si uvědomit, že většina ná-
strojů, pomocí kterých recenzenti nezávisle hodnotí publikace
svých kolegů, vychází ve většině případů právě z publikačních
guidelines, případně tyto skupiny přímo vytváří standardizo-
vané nástroje pro kritické hodnocení jednotlivých studií. V sou-
časné době existuje celá řada publikačních guidelines i vzhle-
dem k zaměření výzkumu. Tvorbu randomizovaných
kontrolovaných studií podrobně popisuje například publikační

Obr. 3: Pacient s bodným poraněním srdce na operačním
sále před provedením sternotomie
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Obr. 4: Vyzvaná přednáška Dr. Rozložníka, Ph.D. Obr. 5: Pohled do přednáškového sálu
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guideline CONSORT (Consolidated Standards of Reporting
Trials), tvorbu analytických observačních studií podrobně po-
pisuje například publikační guideline STROBE (Strengthening
the Reporting of Observational Studies in Epidemiology),
tvorbu některých popisných observačních studií pak například
guideline CARE (CAse REport). Skupina EQUATOR network
(www.equator-network.org) nabízí ucelený přehled těchto pub-
likačních doporučení. Léčebné účinky hyperbarické medicíny
jsou často širší odbornou i laickou veřejností přehlíženy nebo
opomíjeny. Jedním z důvodů může být i nedostatek opravdu
kvalitních a chybou nezatížených primárních i sekundárních
studií. Respektování publikačních doporučení má velký poten-
ciál pozitivně ovlivnit kvalitu a robustnost výzkumu a následně
i praxi nejenom v hyperbarické medicíně.

Dále v tomto bloku zazněl příspěvek Ing. Pokorného, obsa-
hující problematiku preventivní kampaně České asociace ha-
sičských důstojníků, týkající se snížení následků intoxikace oxi-
dem uhelnatým. Příspěvek popisuje preventivní kampaň České
asociace hasičských důstojníků a některých hasičských záchran-
ných sborů krajů, doplněnou informační podporou Ministerstva
vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru
České republiky, jejímž cílem je zvýšení povědomí obyvatelstva
o možnostech ochrany před negativními účinky nebezpečných
plynů a požárů v objektech určených k bydlení. Jedním z nej-
nebezpečnějších plynů je oxid uhelnatý. Zvláštní pozornost byla
věnována autonomním detektorům plynů a požárů.

Velmi zajímavé kazuistiky přednesl MUDr. Gaj na téma bod-
ných poranění srdce. Jednalo se o tři kazuistiky s bodným po-
raněním srdce v suicidiálním pokusu. Ošetření nemocných

s tímto zraněním je v naší republice relativně výjimečné. Při-
bližně 50 % nemocných umírá v terénu ještě před poskytnutím
první pomoci. Pokud je nemocný přivezen RZP do nemocnice
na oddělení urgentního přijmu stabilní, provádí se rychlá dia-
gnostika. Rozhodující je emergentní chirurgická revize (obrá-
zek 3), která se provádí v případě nutnosti bez předchozího vy-
šetřování. Spočívá v sutuře poraněného srdečního oddílu
a revizí bodného kanálu s ošetřením poraněných orgánů a tkání.
Ve třech kazuistikách bylo prezentováno úspěšné ošetření pa-
cientů s bodným poraněním srdce, které si nemocní způsobili
sami v důsledku svého psychiatrického onemocnění.

Na závěr třetího bloku nás seznámil MUDr. R. Kaniok se
současným zakotvením zdravotnické záchranné služby v legis-
lativě České republiky. Předmětem tohoto sdělení byl rozbor
některých základních pojmů, kterými se řídí činnost zdravot-
nické záchranné služby, a které ji takto zakotvují v právním
řádu České republiky. Bylo poukázáno na příslušné ustanovení
zákona, kterým se řídí financování zdravotnické záchranné
služby, provázanost jednotlivých složek Integrovaného záchran-
ného systému České republiky.

prim. MUDr. Michal Hájek, Ph.D.
e-mail: michalhajek@email.cz
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Zlepšení kvality života díky duální 
bronchodilataci – kazuistika
Plicní oddělení, Ústí nad Labem

Kazuistika vznikla za podpory společnosti 
GlaxoSmithKline, s.r.o.

V následující kazuistice se autor pokusí demonstrovat, jak
výrazný vliv na kvalitu života může mít dobře cílená léčebná
intervence u pacienta s chronickou obstrukční plicní ne-
mocí.

Příběh začal v listopadu 2015, kdy mne během badmintonové
čtyřhry zaujala dušnost, prodloužený výdech a navyšování
výdechového odporu „špulením“ úst u mého spoluhráče. Po
tréninku jsem se ho v šatně zeptal, zda je kuřák a zda nemá
potíže s dechem při zátěži. Odpověď na oba dotazy byla
kladná, proto jsme se domluvili na provedení několika testů
k vyloučení či potvrzení terapeuticky ovlivnitelné ventilační
poruchy.

7. prosince 2015 – první kontakt v plicní
v ambulanci
Anamnéza
Jedná se o 46letého muže, pracovně i sportovně činného, ak-
tivního kuřáka od 18 let, celkem 28 balíčkoroků. Alergologická
anamnéza je zcela negativní, rodinná anamnéza bez pozoru-
hodností, u pokrevních příbuzných neguje atopii či plicní one-
mocnění. Pracuje jako vedoucí tiskového studia, tedy v pro-
středí bez inhalačních rizik, dříve pět let pracoval s vývojkou
při tvorbě fotofilmů. V minulosti měl potíže s depresivními pří-
znaky ve spojitosti se stresem v zaměstnání, užívá antidepresiva,
jinak až na občasné sezónní bronchitidy byl doposud zcela
zdráv.

Nynější onemocnění
Z rozhovoru a cílených dotazů vyplynulo, že potíže s dechem
během námahy pozoruje již dva roky a nevěnoval jim výraznější
pozornost. Záchvatovitý charakter dušnosti popíral, v klidu po-
tíže s dechem nikdy neměl. Kašel byl chronický, produktivní,
vykašlával bělavé hlenovité sputum bez příměsi krve. Pacient
byl v posledních týdnech bez známek infektu, bolesti na hrudi
či otoky dolních končetin nepozoroval. Skóre dotazníků CAT
26, mMRC 2 a SGRQ celkové 49 (SS 65, AS 36, IS 52) dokazo-
valo výraznou symptomatickou zátěž pacienta a její dopad na
každodenní činnosti.

Objektivní vyšetření
Pacient měří 180 cm, jeho tělesná hmotnost je 82 kg, dechová
frekvence 18/min, tepová frekvence 68/min, SpO2 94 %. Ob-
jektivní tělesné vyšetření bylo bez pozoruhodností, až na hy-
personorní poklep a ojedinělé vrzoty během prodlouženého
exspiria.

Výsledky provedených testů
Skiagram hrudníku posteroanteriorní: oploštělá bránice a ho-
rizontální postavení žeber svědčilo pro hyperinflaci plicního
parenchymu, jinak bez zjevné patologie.
Bodypletysmografie + bronchodilatační test se salbutamolem
400 μg (hodnoty před/po bronchodilataci v % náležitých hod-
not, indexy FEV/VCmax a RV/TLC v absolutních hodnotách):
FVC 82,9/96,4, FEV1 46,6/58,9 (+26,3 % ≈ 490 ml), 
FEV1/VCmax 0,38/0,47, PEF 48,2/61,5, MEF75/25 18,4/26,5, RV
262,7/177,0, TLC 141,6/118,0, RV/TLC 0,54/0,44. Z vyšetření
vyplynulo, že pacient trpěl středně těžkou obstrukční ventilační
poruchou se středně těžkou hyperinflací, bronchodilatační test
se salbutamolem byl výrazně pozitivní, přetrvávala hraniční
středně těžká obstrukční ventilační porucha s lehkou hyperin-
flací.

Difuze: TLCO SB 91 %, TLCO/VA 90 % – difuzní kapacita i ko-
eficient difuze v normě.

FeNO: 14 ppb – množství vydechovaného oxidu dusnatého
v normě.

Laboratorní testy: krevní obraz v normě, diferenciální rozpočet
leukocytů bez zvýšeného podílu eozinofilů, biochemie v normě.
Alfa-1 antitrypsin v séru 1,40 g/l (v normě). Celkové a specifické
IgE pro absenci atopických symptomů a nízké FeNO nebylo in-
dikováno.

Dle výše zmíněných skutečností jsme došli k diagnostickému
závěru chronická obstrukční plicní nemoc, stadium 2/B, bron-
chitický fenotyp.

Pacientovi byla vysvětlena podstata onemocnění, doporučena
nikotinová abstinence, nasazena pravidelná medikace umecli-
dinium/vilanterol (ANORO 55/22 μg) 1x denně, ipratropium-
bromid/fenoterol-hydrobromid (Berodual) 2 vdechy před spor-
tem či při potížích, mukolytika při pocitu zahlenění a po
domluvě předepsán vareniklin (Champix) ve standardním dáv-
kování. Pro zájem o podrobnější vyšetření a sledování byl pa-
cient zařazen do České multicentrické výzkumné databáze
CHOPN – Registru České pneumologické a ftizeologické spo-
lečnosti ČLS JEP.

Kontrola po třech měsících (14. března 2016)
Pacient udával výrazné zlepšení celkového stavu. Přestal kouřit
a zejména díky inhalační medikaci pozoruje dramatický vze-
stup výkonnosti při fyzických aktivitách, například při bad-
mintonu dříve musel pro dušnost odpočívat již během roze-
hrávání, nyní vydrží i 90 minut hry v tempu srovnatelnémC
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s o generaci mladšími spoluhráči. Kašel zcela ustoupil, trvá
pouze dušnost při výrazné námaze. Skóre dotazníků: CAT 5,
mMRC 0, SGRQ celkové 7 (SS 0, AS 23, IS 0).

Bodypletysmografie (% náležitých hodnot, ráno užil ANORO):
FVC 103,1, FEV1 73,5, FEV1/VCmax 0,55, PEF 78,4, MEF75/25 33,7,
RV 162,1, TLC 119,0, RV/TLC 40,31 – lehká obstrukční venti-
lační porucha s lehkou hyperinflací. Došlo ke zlepšení hodnot
proti předchozímu vyšetření i při srovnání s parametry po
bronchodilataci.

Difuze: TLCO SB 118 %, TLCO/VA 119 % – difuzní kapacita i ko-
eficient difuze byly v normě, zlepšení proti předchozímu vy-
šetření.

Doplňková vyšetření v rámci registru CHOPN
Na CT hrudníku 31. března 2016 byly patrné drobné fibrózní
pruhy v obou plicních bazích a v lingule charakteru nejspíše
pozánětlivých změn, jinak bez patologie, normální obraz plic-
ního parenchymu bez emfyzematózní přestavby, bez bronchi-
ektázií.

ECHO srdce 17. února 2016: nedilatovaná levá komora (LK)
s dobrou funkcí, ejekční frakce 65 %. Normální diastolické pl-
nění LK; jemné chlopně bez vady. Pravostranné oddíly byly
mírně dilatované s dobrou funkcí. Bez známek klidové plicní
hypertenze; perikard bez výpotku.

Denzitometrie 2. března 2016 byla bez průkazu osteoporózy
v oblasti bederní páteře a proximálního femuru.

Diskuse
V popsané kazuistice by se dalo nalézt několik sporných roz-
hodnutí. První bylo vyloučení diagnózy astmatu. Výrazně po-
zitivní bronchodilatační test svědčil pro zvýšenou bronchiální
reaktivitu, nicméně absence atopie, dlouholetá anamnéza in-
halačních rizik a striktně námahový charakter dušnosti mne
vedl ke stanovení diagnózy čisté CHOPN. Druhým sporným
rozhodnutím bylo nenasazení inhalačního kortikoidu, respek-
tive kombinace LABA/IKS. Toto je a jistě ještě nějakou dobu
bude předmětem kontroveze. Finálním sporným rozhodnutím
bylo nasazení fixní kombinace LABA/LAMA bez předchozího
vyzkoušení monokomponentního preparátu. Vzhledem
k tomu, že se jednalo o výrazně symptomatického a přesto fy-
zicky aktivního a relativně mladého pacienta, pro polovičaté
řešení jsem nenašel racionální opodstatnění.

Závěr
Doposud žádný z preparátů určených k léčbě chronické ob-
strukční plicní nemoci neprokázal statisticky signifikantní
mortalitní benefit pro pacienta. Farmakoterapie se tedy sou-
středí především na redukci symptomů a prevenci akutních
exacerbací. Kvalita života je u nevyléčitelných nemocí domi-
nantním terapeutickým cílem u většiny lékařů, kterým záleží
na osudu jejich pacientů. V tomto případě z reálné klinické
praxe se cíle podařilo dosáhnout, pacient díky motivaci a osob-
nímu přístupu přestal kouřit a dynamika ventilačních para-
metrů i markantní zlepšení skóre všech uvedených dotazníků
dokazuje léčebný potenciál nových preparátů s duálním bron-
chodilatačním účinkem.

FVC 82,9 % (4,08 l) 96,4 % (4,74 l) 103,1 % (4,96 l)
FEV1 46,6 % (1,85 l) 58,9 % (2,34 l) 73,5 % (2,86 l)
FEV1/VCmax 0,38 0,47 0,55
RV/TLC 0,54 0,44 0,40

dotazníky

CAT 26 5
mMRC 2 0
SGRQ (SS/AS/IS) 49 (65/36/52) 7 (0/23/0)

bodytest 7. 12. 2016 nativně 7. 12. 2016 po BDT 14. 3. 2016 na léčbě

dotazníky

Přehledová srovnávací tabulka klinicky nejdůležitějších parametrů
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Souhrn
Asthma bronchiale je považováno za velmi časté chronické onemocnění dětského věku.
Přináší řadu limitací a ovlivnění životního stylu, stejně jako modifikaci výchovně-vzdě-
lávacího procesu u dětí/žáků. Práce je zaměřena na oblast analýzy a následné syntézy od-
borných zahraničních poznatků, které byly publikovány k problematice ovlivnění symp-
tomatologie, kontroly a self-managementu astmatu edukačními programy a intervencemi
(dohledané plnotexty odborných článků publikovaných v letech 2011–2016). Popsán je
proces zavádění edukačních programů, jejich realizace ve školách, specifika programů
pro starší žáky/studenty, dospělé a klienty postproduktivního a seniorského věku. V ne-
poslední řadě je popsána moderní možnost transferu poznatků v elektronické podobě
a pomocí her. Lze konstatovat, že v zahraničí jsou edukační programy zacíleny na široké
věkové spektrum nemocných, zkušenostmi disponují také školy a zdravotnická zařízení
a edukační intervence jsou považovány za důležité komponenty kvality života nemocných
s asthma bronchiale. V našich podmínkách plošné edukační programy kontroly či
(self)managementu astmatu ve školách realizovány nejsou. Zde je spatřován značný gap
a příspěvek tak může sloužit jako inspirace v podobě sumarizace poznatků a zkušeností
dobré praxe ze zahraničí.

Summary
The possibilities influencing symptomatology, control and self-management in
asthma clients by the educational programs and interventions: a synthesis of abroad
knowledge
Asthma is considered as a very common chronic illness in children. It brings a numerous
limitations and impact on lifestyle, as well as a modification of the educational process
realised in children/pupils. The paper is focused on the analysis and subsequent synthesis
of scientific foreign studies published in a question of the issues affecting the symptoms,
asthma control and self-management by the programs and interventions (full texts of
scientific articles published 2011–2016). The paper also describes the process of imple-
menting of educational programs, their realisation at schools, specifics of programs for
older pupils/students, as well as for adults and elderly and post-productive age clients.
Finally, the modern way for a transfer of knowledge in electronic form and games was
described. It can be stated that educational programs abroad are focused on a wide age
range of the patients and schools and health facilities also have certain experiences. Edu-
cational interventions are regarded as important components of quality of life in patients
with asthma. In our country, educational programs for the asthma control or (self)ma-
nagement at schools are not have been implemented. The gap can be seemed here and
the paper can be used for an inspiration in the form of summary of knowledge and ex-
periences in a view of abroad good practice.

Chrastina, J., Drlík, D. Možnosti ovlivnění symptomatologie, kontroly a self-managementu asthma
bronchiale edukačními programy a intervencemi: syntéza zahraničních poznatků. Kazuistiky v aler-
gologii, pneumologii a ORL 13, 3: 47–53, 2016.
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Úvod
Asthma bronchiale (dále jen „astma“) je incidencí i prevalencí
případů považováno za jedno z nejčastějších chronických one-
mocnění dětského věku. Je často způsobeno zánětem dýchacích
cest, vedoucím k jejich zúžení nebo zúžení průdušek19, přičemž
postihuje děti i dospělé ve více než 235 milionech zaznamena-
ných případů a tento počet stále vzrůstá33. V roce 2005 na toto
onemocnění zemřelo ve světě přes 200 000 lidí.37 Je zajímavé,
že obzvláště rychle se astma rozšiřuje u africko-americké po-
pulace, u které byl zjištěn genetický marker, který může způ-
sobovat vyšší riziko vzniku astmatu.31 Astma nemá dopad
pouze na fyzické a psychické zdraví samotných nemocných,
ale ovlivňuje také jejich fungování v rodinném prostředí, stejně
jako ve škole či komunitě. Děti s astmatem „drží prvenství“
v promeškaných školních dnech (vázaných na nemoc) v USA2,
čímž je astma značným problémem (také socioekonomickým)
z pohledu výchovně-vzdělávacího procesu u dětí (žáků). Na-
růstající počet chronicky nemocných dětí s astmatem indikuje
potřebu zlepšení zdravotní péče a také vzdělávání. Na tuto si-
tuaci zareagovala americká The Centers for Disease Control
and Prevention, která vyzvala školy, aby zavedly programy a ří-
dily se šesti strategiemi osvěty a vzdělávání. Těchto šest pravi-
del/strategií bylo akceptováno mnoha školami v USA, které při-
jaly vzdělávací programy o astmatu pro samotné žáky/studenty
s astmatem2 a zavázaly se co nejvíce redukovat spouštěče ast-
matu ve školním prostředí35.

Klienti s astmatem vyžadují specifickou péči (v oblasti po-
máhajících profesí pak zejména naučení se technikám použí-
vání inhalátoru a dechové rehabilitaci, dobrou compliance a tzv.
kontrolu astmatu). Výchovně-vzdělávací proces je považován
za součást celoživotního vzdělávání a učení, tudíž se lze setkat
také s pojmem „zdravotnická edukace“. Ta je však cíleně reali-
zována v prostředí zdravotnických zařízení (někdy však také
ve školách při nemocnicích), nicméně text je zaměřen na prů-
běh výchovně-vzdělávacího procesu u nemocného klienta dět-
ského věku, a dále pak na průběh neformálního a informálního
vzdělávání dospívajících a dospělých (včetně seniorů). Na „vý-
chovně-vzdělávací proces“ je nahlíženo pohledem kontroly ast-
matu a managementu tohoto chronického onemocnění (jde
o tzv. edukační programy zdravotnické, zdravotně-sociální,
příp. programy školské edukace). V prostředí České republiky
nebyla dohledána validní informace o tom, že by instituce ve-
řejné správy ani MŠMT ČR cíleně podporovaly edukační pro-
gramy v záležitosti kontroly astmatu, přitom dětí/žáků s tímto
onemocněním neustále přibývá (a tudíž by edukační procesy
o astmatu měly být zahrnuty do kurikula základního vzdělávání,
souhrnu základních školení pracovníka nejen ve školství, ale
také ve veřejném sektoru).

Cíl
Předložit přehled aktuálních relevantních dohledaných po-
znatků ze zahraničního prostředí (odborné studie publikované
v zahraničí) o možnostech realizace edukačních programů
a specifikách výchovně-vzdělávacího procesu/celoživotního

učení u klientely (bez věkového rozdílu) s onemocněním
asthma bronchiale v oblastech (self)managementu astmatu,
kontroly astmatu a compliance uplatnitelných v edukačním
prostředí.

Metodika postupu
Analyticko-syntetické zpracování odborných zahraničních po-
znatků bylo realizováno v souladu s pracovní výzkumnou otáz-
kou ve znění „Jaké byly dosud publikovány aktuální poznatky
o možnostech realizace a specifikách výchovně-vzdělávacího
procesu u klientely s onemocněním asthma bronchiale (bez vě-
kového rozdílu) a jak úroveň znalostí o vlastním onemocnění
(a jeho léčbě) případně zasahuje do kvality života těchto klientů
(a jejich blízkého okolí)?“. Dále byla před započetím vyhledávání
relevantních odborných plnotextů definována tato klíčová slova:
astma, výchova, vzdělání, děti, kvalita života, dotazník, měření,
pečovatel (v jejich konstruktech pro vyhledávání jako asthma,
asthma bronchiale, asthm* bronch*, education, educ*, children,
child*, pupil*, student, quality of life, questionnaire, measure*, ca-
regiv*). Rešeršní činnosti byly realizovány v databázích dostup-
ných z on-line přístupů na Univerzitě Palackého v Olomouci
(především ScienceDirect, PubMed a další), dále pak ve vyhle-
dávači Google Scholar a v plnotextech nakladatelství a vydava-
telství Solen. Vyhledávání bylo pro aktuálnost dat selektováno
na zdroje z rozmezí let 2011–2016. Vyhledávány byly pouze re-
cenzované plnotexty (jazyk publikování: anglický). Byla vyme-
zena kritéria pro akceptaci/odmítnutí dohledaného textu.
Všechny dohledané články tak byly roztříděny a rozděleny podle
jejich obsahu a vztahu k řešené problematice. Za nevyhovující
byly považovány ty dohledané publikační výstupy, které směřo-
valy k paradigmatu medicínskému/zdravotnickému. Do sa-
motné fáze přípravy práce bylo zařazeno celkem 78 zahraničních
článků (primární soubor), které pak byly následně ještě podro-
beny kritické obsahové analýze (finální, sekundární soubor prací
pro přípravu textu) pro přípravu rukopisu.

Pedagogičtí pracovníci a vhodnost
zavádění edukačních programů o astmatu 

Učitelé ve školách by měli být schopni rozpoznat symptomy
astmatu i astmatického záchvatu a včasně zvolit vhodná opat-
ření. Jaké povědomí učitelé mají o astmatu a zda dokáží rozpo-
znat prvotní příznaky astmatického záchvatu zjišťovali na uni-
verzitě v Illinois.18 Při hledání vhodného měřícího nástroje
autoři dospěli k závěru, že ani jeden nástroj nedokáže adekvátně
posoudit všechny aspekty astmatu. Bylo zjištěno, že 50 % do-
tázaných pedagogických pracovníků by nebylo schopno řešit
situace spojené se vznikem anebo rozvojem astmatického zá-
chvatu dítěte. Celkově 85,3 % ve studii dotázaných pedagogů
uvedlo, že za svoji praxi ve školství neprošli žádným formálním
kurzem/vzděláváním pro zvládání astmatu u dětí (žáků). Stejné
procento současně uvedlo osobní zájem a vhodnost zavést ales-
poň periodická školení o této problematice. Žáci s astmatem
vyžadují při astmatickém záchvatu promptní pomoc. Analýza
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nasvědčuje, že nebyl identifikován jediný učitel, který by měl
správnou úroveň znalostí a také dovedností ke zvládání astma-
tických záchvatů a stavů s nimi spojených.4

Na učitele se s příchodem inkluzivního vzdělávání (pozn.
v našich podmínkách) kladou větší požadavky na jejich vzdě-
lanost z odvětví chronických onemocnění, omezení hybnosti,
podpory žáka, apod. Nedostatek vzdělání, času, finančních
zdrojů, podpory vlády a koordinace s rodiči jsou hlavními fak-
tory pro odmítání inkluze.16 Jako klíčová se jeví identifikace
hlavních faktorů „protiinkluzivního vzdělávání“. Ze studie re-
alizované v Hong Kongu vyplynulo, že u pedagogů je hlavním
problémovým faktorem strach ze zvýšené náročnosti na zvlá-
dání výuky.11 Nejvhodnějším prostředím ke zjišťování příčin
odmítání inkluze se autorovi studie jeví předškolní prostředí,
kde se předpokládá nejsnazší možnost identifikace a následné
implementace podpůrných programů a opatření, aby děti se
speciálními (vzdělávacími) potřebami mohly profitovat z in-
kluzivního vzdělávání co nejdříve.38 Připraveností předškolních
pedagogů na inkluzi se zabývala také australsko-hongkongská
studie zjišťující, zda jsou učitelé obecně ochotni akceptovat žáky
se speciálními (vzdělávacími) potřebami, tudíž také ty s astma-
tem. Studie sledovala otázku, jaké faktory nejvíce ovlivňují
předškolní pedagogy během konstituování jejich postojů k in-
kluzivnímu vzdělávání. Dotazníkové šetření u 275 respondentů
(pedagogických pracovníků mateřských škol) identifikovalo
nutnost zacílit vzdělávací programy na učitele samotné a pr-
votně v nich vzbudit ochotu implementovat jakékoliv další
vzdělávací programy17 do již realizovaných kurikulárně formo-
vaných aktivit školy.

Školské prostředí se jeví jako ideální pro zavádění edukač-
ních programů seznamujících děti s astmatem díky době, kterou
děti ve škole tráví, faktu, že je možné efektivně ovlivnit děti
(postoje, přístup, chování apod.), které by se jiným způsobem
k osvětovým programům nedostaly, a také proto, že takové pro-
gramy mohou být implementovány do již existující kurikulární
infrastruktury škol a školských zařízení.5 Důraz na důležitost
implementace školních edukačních programů zaměřených na
astma kladou Hollenbach a Cloutier.10 Ti zkoumali vztah mezi
astmatem a nejvyšší hodnotou promeškaných hodin ve škole
u dětí s astmatem, a tím pádem riziko nižší úrovně vzdělanosti
a vzdělání těchto žáků/studentů (a v důsledku následnou nižší
schopnost uplatnění v ekonomice). Titíž doporučují, dle vý-
sledků své studie, tři možné cesty ke zlepšení současného stavu
vzdělávání dětí/žáků s astmatem: (1) Důležitost role tzv. škol-
ních sester při předcházení úmrtnosti dětí s astmatem6; (2) De-
tailní popis školního prostředí a školních intervencí ke snížení
úmrtnosti dětí s astmatem12; (3) Jak může vzdělávací politika
školy zlepšit dosahované výsledky dětí s astmatem20. Klíč
k úspě chu, kdy je intervence plně přijata do školského pro-
gramu, je spatřován ve zjištění faktorů, které jsou důležité k udr-
žení fungujícího programu, a také zda je program pro danou
školu finančně dostupný a následně také udržitelný. Bohužel
nebyla dohledána žádná analýza shrnující finanční náklady
edukačního programu o astmatu. Prozatím nejsou známy vý-
sledky o výši nutných finančních zdrojů k efektivnímu zavedení
a provozování takového edukačního programu.

Edukační programy realizované ve
školách

Nízká úroveň vědomostí a vnímání chronického onemocnění
jakým je astma se ukázaly být hlavními faktory tvořícími bari-
éru k účastnění se sociálních aktivit u dětí v základních ško-
lách.36 Autoři Rasberry et al.29 se snažili stanovit, zda obsáhlý,
školou podporovaný a realizovaný program dokáže žákům/stu-
dentům s astmatem zlepšit jejich kontrolu nad onemocněním,
a zda se prokáží rozdíly oproti dětem trpícím astmatem, které
tento program neabsolvují. Pro výzkum byly zvoleny dvě ob-
lasti, které žádný edukační program k diagnostice, léčbě či pre-
venci astmatu neměly. Proces zahrnoval identifikaci znalostí
o astmatu dětí s astmatem a dětí bez astmatu. Dále už jen v jedné
oblasti probíhal trénink zaměstnanců školy v problematice ast-
matu, vzdělávání zaměstnanců školy o astmatu, cílové zaměření
na žáky/studenty s astmatem. K výuce dětí v jedné zkoumané
oblasti byl během školní vyučovací doby použit vzdělávací pro-
gram IMPACT Asthma–Kids!. Ten je zacílen na výuku dětí
s astmatem v předškolním vzdělávání až po děti školního věku
do 5. třídy (tj. ekvivalent pro 1. stupeň základní školy). Výuka
byla zaměřena na výchovu a vzdělávání v těchto oblastech: co
je astma, jak se projevuje, co vyvolává zhoršení stavu astmatiků,
jak se dá astma léčit, jak se zachovat v případech astmatického
záchvatu u dítěte apod. U starších žáků byla výuka vedena zku-
šeným edukátorem/profesionálem, který se specializuje na pro-
blematiku astmatu. Tento vzdělávací program byl uskutečněn
1–4 krát během sledovaného roku a zahrnoval práci edukátora
(profesionála), místních poskytovatelů zdravotní péče, vybra-
ných pracovníků školy a školních sester. Na druhé zkoumané
škole byly v procesu školní sestry bez výukového programu
a k dispozici měly v povinné výbavě jen inhalátory. Výsledky
nasvědčují tomu, že vzdělávací program IMPACT Asthma–
Kids! vedl k výraznému zlepšení kontroly astmatu, a tím pádem
se jeví jako žádoucí zavádět jej také do dalších škol.29

Podobného výsledku dosáhli Nuss s kolegy ve studii, která
zkoumala výsledky edukačního programu AFS (Asthma Frien -
dly Schools) v Louisianě, USA, pod záštitou programu LAMP
(Louisiana Asthma Management and Prevention Program).
Implementace školního programu AFS započala v roce 2010
ve všech veřejných školách tohoto státu. Tento program byl vy-
tvořen se snahou o zevrubný přístup s pomocí socioekologic-
kého modelu onemocnění, aby jej bylo možné implementovat
do všech škol i mimo hranice státu Louisiana (příp. s minimál-
ními změnami či úpravami). Z neziskových organizací byli re -
krutováni regionální koordinátoři, kteří měli na starost propa-
gaci programu LAMP v médiích. Následně byl sestaven
dotazník zacílený do školního prostředí, konkrétně na práci
školních sester. Dotazník využíval adaptované verze dotazníku
NHLBI (National Heart, Lung, and Blood Institutes) v kombi-
naci s upravenou verzí dotazníku preventivního programu pro
astma NAEPP (National Asthma Education and Prevention
Program) s názvem „How asthma friendly is your school?“.25

Následně došlo k zařazení nástrojů programu Initiating Change:
Creating and Asthma Friendly School pod záštitou CDC (Cen-
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ters for Disease Control and Prevention, 2013) do vytvářeného
LAMP programu. Tato snaha dala vzniknout programu AFS.
Pro implementaci programu bylo identifikováno 32 škol, které
po ukončení šetření vykazovaly vysoké riziko pro studenty s ast-
matem a staly se tak ideálním prostředím k implementaci pro-
gramu. Prvním krokem byla edukace personálu školy v pro-
gramu LAMP. Zahrnovala oblasti, jako jsou etiologie astmatu,
spouštěče, symptomy, správné používání inhalátorů a návody
pro vytváření bezpečného prostředí vhodného pro astmatiky.
Druhým krokem byla kontrola školního prostředí na přítom-
nost spouštěčů astmatu. Regionální koordinátor programu
LAMP procházel se zaměstnancem dané školy celý její areál
a identifikoval/kontroloval potenciální spouštěče astmatu
v tomto prostředí. Zaměřili se tak např. na zablokované prů-
duchy vzduchu prachem či jinými látkami, dávkovače vůní,
přítomnost plísní, opadávající barvu a nátěry v důsledku vlhnutí
stěn, expozici výfukovým plynům, přípravky na hubení škůdců
aj. K označení rizikových spouštěčů astmatu ve školním pro-
středí použili položky ze seznamu „Louisiana´s Top Ten No or
Low Cost Tools for Schools Indoor Air Quality Interventions“.
Školy musely získat nejméně 70% úspěšnost v hodnocení bez-
pečnosti školského prostředí. Pokud nevyhověly, byla ke sjed-
nání nápravy kontaktována organizace SEET (Louisiana’s Sec-
tion of Environmental Epidemiology and Toxicology). Tato
organizace poskytla školám odbornou pomoc k odstranění na-
hlášených nedostatků. Třetím krokem bylo doporučení školám,
aby co nejlépe zajistily minimální vystavení žáků/studentů vý-
fukovým plynům v prostředí škol a na školních parkovištích.
Dále byl doporučen program ke snížení spotřeby tabákových
výrobků nejen u žáků/studentů, ale i u zaměstnanců školy.34

Čtvrtým krokem byla snaha o koordinaci na státní úrovni.
LAMP zaštiťující program AFS zajistil a distribuoval veškeré
materiály potřebné k realizaci programu do všech škol, ve kte-
rých probíhal program AFS. Materiály tvořily brožury, kon-
trolní seznamy pro koordinátory, nástroje potřebné pro zdra-
votnický personál škol i pro personál nelékařských profesí aj.
Stát Louisiana obdržel dotace podporující školy účastnící se
programu AFS. Média propagovala snahu programu nejen ve
státě Louisiana, ale také v celých Spojených státech amerických.
Ve výsledku se programu během dvou let účastnilo 64 škol (zá-
kladní i střední dohromady) ve státě Louisiana. AFS program
napomohl školám identifikovat 522 studentů, kterým bylo ná-
sledně lékařem diagnostikováno onemocnění asthma bronchi-
ale. Programu bylo účastno více než 2 400 zaměstnanců škol.
Alarmujících 33 % škol neprošlo kontrolou školního prostředí
na spouštěče astmatu dosažením skóre alespoň 70 % splněných
kontrolních bodů. Za zmínku stojí škola St. Bernard School
Dis trict, která se z původního skóre 63 % dostala na 99 % spl-
něných bodů kontroly. Zhodnocení výsledků dotazníků vypl-
něných školními sestrami potvrdilo o 60 % nižší návštěvnost
lékařského personálu škol samotnými žáky/studenty. Mnoho
nástrojů – jako CDC AFS Toolkit a jiné – jsou navíc k dispozici
online a zdarma.25

Autor Al Aloola s kolegy se v roce 2014 snažili vytvořit pře-
hled dosud vytvořených edukačních programů, které se dostaly
do praxe a byly použity na území USA. Zjistili mezi nimi značné

rozdíly v obsahu, typu, způsobu provedení a měření výsledků.
Většina programů prokázala zlepšení orientace studentů v pro-
blematice identifikace symptomů astmatu, v použití farmak, ve
správné technice užití inhalátoru, ve zvýšení kvality života. Na-
vzdory velké rozdílnosti edukačních programů všechny pro-
kázaly pozitivní výsledky.1 Zde je výběr z obsahu edukačních
programů z výše zmíněné studie, které splnily stanovená kri-
téria aktuálnosti (programy byly publikovány v rozmezí let
2011–2016) a spolehlivosti (edukační program vyučoval peda-
gogicky nebo zdravotnicky kompetentní personál). Všechny
níže popsané programy jsou zaměřeny na výchovu a vzdělávání
dětí/žáků v oblasti astmatu ve školním prostředí:
a) Halterman a kolektiv vypracovali roční edukační program

pro děti ve věku 3–10 let navštěvující městské školy. Vý-
zkumu se účastnilo 67 škol. Výuku zajišťovaly školní sestry.
Výsledky prokázaly méně zameškaných školních dnů u dětí
s astmatem, nižší množství užívaných léků, snížil se počet
nočních buzení a taktéž poklesla exacerbace onemocnění.8

b) Pike a kolektiv vytvořili experimentální edukační program
sestávající z patnácti lekcí pro děti ve věku 10–11 let. Vý-
zkumu se účastnilo pět škol a výuku zajišťovali učitelé daných
škol. Výsledky u cílové skupiny prokázaly zlepšení znalostí
o astmatu u dětí, učitelé daných škol poukázali na vhodnost
cílit program na stanovenou věkovou skupinu dětí. Tato vě-
ková skupina označila informace z programu jako snadno
pochopitelné a prokázala pozitivní výsledky při ověřování
získaných znalostí.27

c) Mosnaim a kolektiv zaměřili svůj edukační program na děti
ve věku 8–12 let. Výzkum probíhal na 26 školách a byl volen
individuální přístup ke každé věkové skupině. Byla vyučo-
vána jak teorie o onemocnění astmatem, tak praktické pou-
žití inhalátorů. Závěrečné zhodnocení ukázalo pozitivní vý-
sledky i u tohoto programu.22

Edukační programy pro starší
žáky/studenty s astma
Velmi specifickou skupinou jsou edukační programy o astmatu
„pro náctileté“. Analýzou takto koncipovaných edukačních pro-
gramů se zabýval autorský tým Srof, Taboas, Velsor-Friedrich.32

Z celkového počtu vyhledaných 648 studií zaměřených na edu-
kační programy pro děti s astmatem bylo dohledáno pouze pět
z nich, které vyhovovaly kritériím (s klíčovými slovy astma, vý-
chova/vzdělávání apod. a vztahovaly se k náctiletým astmati-
kům):
1) Power Breathing for Teens (2002) – národní program prak-

tikovaný v USA, tvořící čtyři devadesátiminutové vyučovací
hodiny zahrnující základní informace o astmatu (co je astma,
jak se projevuje, jak se zachovat při astmatickém záchvatu
apod.), o sociálních a emocionálních problémech spojených
s astmatem, léčbě a přechodu ke zdravým návykům v kaž-
dodenním životě. Výsledky studie prokazují podíl na zlep-
šení řízení astmatu respondenty ve studii zapojenými.

2) Puff City (2007) – tento edukační program je založen jako
e-learning přes webové rozhraní a zahrnuje tři důležitá té-
mata výuky: důslednost v medikaci, dostupnost tzv. „zá-
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chranného inhalátoru“ a důležitost přerušení/ukončení kou-
ření cigaret. Program byl použit na šesti středních školách
v USA. Přestože program nepřinesl signifikantně průkazné
výsledky, autorský kolektiv Srof, Taboas a Velsor-Friedrich
spatřuje v používání e-learningu budoucnost, jak vhodně
provádět edukaci o astmatu.

3) Oakland Kicks Asthma (2003–2009) – tento několikaletý
program v USA tvořilo pět výukových lekcí zahrnujících
edukaci o astmatu, dovednostech při používání inhalátorů
a technikách dýchání (dechová rehabilitace) a konceptu se-
bepéče. Program byl vytvořen na základě projektu ALA
(American Lung Association) s názvem „Open Airways for
Schools“ pro mladší děti a modifikován pro starší žáky. Do-
tázaných bylo 8 488 žáků. Výzkum dokončilo 513 astmatiků
z celkového počtu dotázaných a výsledky studie prokazují
významné zlepšení v těchto oblastech: rozpoznání sym -
ptomů astmatu, snížení počtu urgentních ošetření na poho-
tovosti, snížení počtu návštěv u lékaře, redukce školní ab-
sence, redukce počtu nocí s rušeným spánkem a efektivnější
používání léků. Autoři navrhují používání standardizova-
ného dotazníku Juniper’s Asthma Quality of Life Survey.15

4) Asthma: It’s a Family Affair (2008) – tato studie byla zamě-
řena dvoufaktorově. Jednak na dospívající mládež s astma-
tem, a pak na jejich rodiče. Vybráno bylo dvacet čtyři rodin.
Výzkumný plán se zaměřoval na výuku: a) dospívajících
(probíhala v šestitýdenním cyklu, kdy každá výuková lekce
trvala 75 minut a zahrnovala témata: informace o astmatu,
léčba astmatu, management a zvládání problémů v průběhu
dospívání, prevence symptomů astmatu, komunikace s uči-
teli, zdravý životní styl, relaxační cvičení apod.); b) rodičů
(jejich výukový plán tvořilo pět lekcí o trvání 90 minut a za-
hrnoval témata: fakta o astmatu, řízení medikace, prevence
symptomů astmatu, komunikace s dospívajícími a řešení je-
jich problémů s dospíváním apod.). Data byla získávána po-
mocí dotazníků The Asthma Responsibility Questionnaire21,
PARQ: Parent Adolescent Relationship Questionnaire30. Stu-
die prokázala významné zlepšení v oblasti odpovědnosti se-
bemedikace a předcházení symptomům astmatu.

5) First Aid for Asthma (2005) – je devítimodulový studijní
plán obsahující témata: fyziologie astmatu, spouštěče ast-
matu a kontrola astmatických záchvatů, medikace, cvičení
probíhající pod vedením výzkumníka spolupracujícího se
sestrou (profesionálem) zařazených do vyučovací hodiny
(věnující se problematice zdraví/nemoci). Tento program
však nevykázal žádný význam v doméně kvality života.

Edukační programy elektronické podoby
transferu poznatků
Internet se stal pro mnohé akceptovaným médiem k získávání
informací o problémech postihujících životní aktivity a well-
being.26 Ne velký počet adolescentů používá internet k vyhle-
dávání informací o svém zdraví, protože uvádějí obavy, že in-
formace z internetu nejsou dostatečně spolehlivé.13 Poskytnutí
kvalitního zdroje informací o astmatu se stalo prioritou v Irsku
a znamenalo možnost rozšíření edukačního vlivu i na domácí

prostředí mimo školu.7 Efektivnost využívání projektů e-lear-
ningu vytvořených specificky pro děti a dospívající zkoumali.39

Existuje řada multimediálních výukových programů určených
specificky pro dospívající s astmatem, zaměřených na zlepšo-
vání kvality života.32 Podrobně zaměřený byl realizovaný pilotní
edukační e-program v Irsku. Tvoří jej čtyři moduly, které stu-
dentům představují astma, ukazují, jak mají rozpoznat a po-
chopit symptomy astmatu, jak „řídit astma“ v domácím i jiném
prostředí, jak zvládat astma při sportu a rekreaci. Tato témata
byla zvolena na základě předešlého průzkumu u adolescentů,
jehož úkolem bylo identifikovat témata, o kterých si myslí, že
jejich život ovlivňují nejvíce.13 Modulární obsah tvoří Power-
Pointové prezentace, odkazy na webové stránky, krátké video-
klipy, PDF dokumenty a podpůrné aplikace Asthma Coach App
a 5 Step Plan, které jsou licencovány a produkovány společností
ASI (Asthma Society of Ireland). Výukový program tvoří kvízy
prezentující informace ve srozumitelném jazyce pro jedno-
značné pochopení informací. Aby mohl žák/student pokročit
z jednoho modulu do dalšího, musel nastudovat učební látku
daného modulu a následně správně odpovědět na evaluační
otázky. Adolescenti v evaluačních formulářích označili program
za relevantní z hlediska obsahu, pociťovali nabytí obsáhlejších
znalostí a vědomostí než např. od svého ošetřujícího lékaře;
byli překvapeni, kolik o astmatu nevěděli, ačkoliv tímto one-
mocněním disponují, a nakonec byl prokázán celkový pozitivní
vliv programu na kvalitu života adolescentů.13

Výzkumné týmy (Bartholomew et al., Shegog et al., Yawn et
al., Mangan a Gerald, McPherson et al., Wyatt a Hauenstein,
2000–2006, ibid.) vyvinuly dokonce počítačové hry, které měly
za cíl informovat děti o astmatu a učit je toto onemocnění roz-
poznat a efektivně compliančně zvládat. Studie autorů Nabors
et al.23 sledovala odpovědi na otázku, zda mohou počítačové
hry hrát užitečnou roli ve školách při edukaci v oblasti astmatu.
Tato snaha následovat trendy v používání moderních techno-
logií se projevila jako ideální postup ve vzdělávacích prostře-
dích, která nemají prostor ke „klasické“ (frontální, skupinové)
výuce. U dětí hrajících počítačové výukové hry byla ve všech
případech zjištěna vyšší znalost astmatu a jeho zvládání. Cel-
kový počet dětí ve věku 7–14 let, účastnících se výzkumu, byl
1 829. Vytváření programů pro děti s astmatem ve věku 8 let
a méně může přinést nejvyšší vzdělávací přínos v úrovni jejich
informovanosti. Používání počítačových her k výuce a ve výuce
dětí má potenciál do budoucnosti. Vytváření her, které mohou
být hrány bez asistence dospělých, a přesto mají výchovně-vzdě-
lávací účinek, by mělo zahrnovat i systém sběru dat zahrnující
delší časová období pro implementaci do studií vyžadujících
zkoumání v delších časových cyklech k prokázání jejich dlou-
hodobé validity a reliability.

Edukační programy pro dospělé klienty
s astmatem
Edukační programy pro zvládání chronického onemocnění
mají důležité místo v ovlivňování, salutogenezi zdraví a podpoře
kvality života. Pokud jsou vhodně implementovány, mohou
omezit dopady onemocnění a také redukovat vynaložené fi-
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nanční zdroje na zdravotní péči. Autoři Andrews, Jones a Mul-
lan3 si dali za cíl zjistit stav současné dostupné literatury k té-
matu edukačních programů pro dospělé nemocné. Nalezli 64
článků, zabývajících se touto tematikou. V 90. letech minulého
století byl zaznamenán vzrůstající trend užívání WAAPs (Writ-
ten Asthma Action Plans) dospělými osobami s astmatem.
WAAPs byly pokyny vytvořené k pomoci pochopit symptomy
astmatu (a jejich význam) a zvládání onemocnění. Management
astmatu má významný dopad na fyzické zdraví, pracovní život,
sociální vztahy a celkovou produktivitu těchto klientů. Na-
vzdory celosvětovým doporučením (zahrnujícím dobu delší
než 20 let) existuje velmi nízký počet strategií řízení astmatu,
a navíc ty, které existují, se rychle stávají zastaralými. Zdůraz-
ňována je nutnost edukačních činností „šitých na míru“ kaž-
dému klientovi zvlášť (tzv. client centred care and education).
Spolupráce dospělého klienta s poskytovatelem zdravotní péče
není na požadované úrovni, což vede k velmi nízké účinnosti
zvládání astmatu a výsledně k nízké úrovni kvality života kli-
entů.

Edukační programy pro klienty
s astmatem postproduktivního
a seniorského věku
Navzdory obecnému vnímání astmatu jako onemocnění dět-
ského věku se astma může vyvinout i u dospělých a seniorů.14

Astma, které začíná v dospělosti, s největší pravděpodobností
přetrvá do konce života.9 Běžný proces fyziologického stárnutí
zahrnuje snižování funkčnosti plic. Když se astma projeví, pro-
jevy stárnutí jsou znásobené.28 Cíl pro řízení a zvládání astmatu
u seniorů je stejný jako u jiných věkových skupin, a sice maxi-
malizování kvality života.24 Důležitými prvky plánu léčby u se-
niorů je vzdělávání v těchto oblastech: jak se vyhýbat vystavení
tabákovému kouři, jak přestat s kouřením, jak se správně pou-
žívá inhalátor, jak se projevují symptomy astmatu, jak s pomocí
PFM (Peak Flow Meter) zjistit přesné informace o svém aktu-
álním zdravotním stavu apod. PFM díky svému měření sou-
běžně s rozpoznáním symptomů pomáhá klientům seniorského
věku určit, v jaké zóně rizika se právě nachází. Rozdělení na
zóny, používající model semaforu, je nejčastějším rozdělením
u plánů léčby astmatu. Zelená zóna znamená žádné symptomy
a hodnoty vrcholového výdechového průtoku (PEF) 80 % nebo
více. Žlutá (oranžová) zóna značí zvýšené symptomy astmatu
a PEF 50–80 %, červená zóna značí vážné dýchací obtíže, výskyt
všech symptomů astmatu a PEF hodnoty pod 50 %. Vzdělávání
seniorů o astmatu čelí mnohdy specifickým podmínkám, jeli-
kož u nich nebývá nemoc diagnostikována (včas), anebo je jimi
podceňována.28

Závěr a doporučení pro praxi
Lze konstatovat, že v zahraničí jsou edukační programy zacíleny
na široké věkové spektrum klientů, zkušenostmi disponují také
školy a zdravotnická zařízení a edukační intervence jsou pova-
žovány za důležité komponenty kvality života nemocných

s asthma bronchiale. V našich podmínkách plošné edukační
programy kontroly či (self)managementu astmatu ve školách
realizovány nejsou. Zde je spatřován značný gap a příspěvek
tak může sloužit jako inspirace v podobě sumarizace poznatků
a zkušeností dobré praxe ze zahraničí. Jako vhodné doporučení
pro praxi se jeví využít volně dostupné edukační programy
(různých formátů a cílů) ze světa. Příspěvek zmiňuje např. CDC
AFS Toolkit. Informace z těchto volně dostupných programů
lze použít v e-learningové formě, případně do vzdělávacích
aplikací pro chytré mobilní telefony a tablety, které se stávají
běžnějšími didaktickými pomůckami již také u nás. Tato mož-
nost se jeví jako časově i finančně efektivní. Pro zvýšení účinku
předchozího návrhu by bylo vhodné implementovat výuku
o astmatu do inkluzivního vzdělávání škol.
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Bude mít studie FLAME dopad na užívání
IKS u pacientů s CHOPN? A nebo je to jen
„zase další studie”?
zpráva ze sympozia společnosti Novartis, v rámci 
XXV. Moravskoslezských dnů pneumologie, Brno, 30. září 2016

Zpráva

Sympozium společnosti Novartis, jež se konalo v rámci XXV.
Moravskoslezských dnů pneumologie v Brně, bylo věnováno
především studii FLAME, v širším kontextu pak i místu inha-
lačních kortikosteroidů resp. duálních bronchodilatancií v léčbě
CHOPN. „Studie FLAME, prezentovaná poprvé na letošním vý-
ročním kongresu ATS v San Francisku, přinesla nová data o tom,
jak léčit pacienty s těžkým CHOPN. Na tato data jsme čekali
delší dobu. Stávajícím standardem v léčbě těchto pacientů je po-
dávání léčby fixní kombinací inhalačními kortikosteroidy s bron-
chodilatanciem. Již delší dobu se diskutuje o tom, zda tato léčba
je optimální.” Uvedl na úvod konference prof. MUDr. Vítězslav
Kolek, DrSc. Svůj pohled na to, jakým způsobem výsledky stu-
die FLAME ovlivní stávající terapii pacientů s CHOPN pak pre-
zentovali MUDr. Michal Švarc z Fakultní nemocnice v Hradci
Králové a MUDr. Pavel Hrouda z Nemocnice Na Homolce. In-
teraktivní charakter semináře umožnil pokládání dotazů on-
line pomocí mobilních telefonů, což ve spojení s vysoce aktu-
álním tématem sympozia zajistilo otevřenou a velmi bohatou
diskusi.

Exacerbace CHOPN je akutní událostí charakterizovanou zhor-
šením respiračních symptomů pacienta nad normální denní
variaci, která vede ke změně medikace. Negativně ovlivňují kva-
litu života pacientů, akcelerují pokles plicních funkcí a mají vy-
soké sociálně-ekonomické náklady. Snahou terapeuta je po-
chopitelně exacerbacím pokud možno předcházet. FEV1 pod
50 % a více než jedna exacerbace v posledním roce znamená
podle doporučení GOLD pro pacienta zvýšené riziko dalších
exacerbací.

České doporučení pro léčbu CHOPN uvádí jako základní
terapii CHOPN eliminaci vyvolávajících rizik a paušální me-
dikaci, k jejímž základům patří inhalační bronchodilatancia
a nefarmakologická léčba. Následně pak doporučují postup
podle fenotypu pacienta. Léčba nemocných s CHOPN se tedy
obecně řídí kategorií (A–D) onemocnění a u kategorií B a D
i fenotypem onemocnění s přihlédnutím k (ne)přítomnosti re-
spirační nedostatečnosti. Pro nemocné s častým výskytem exa-
cerbací je aktuálně doporučeno do léčby zahrnout kombinační
léčbu LABA s inhalačním kortikosteroidem (LABA+IKS), nej-
častěji se tak děje ve fixní kombinaci. Stejně tak je tato kombi-
nace léků doporučena u fenotypu překryvu CHOPN s bron-
chiálním astmatem.

Poslední dobou se objevují studie, které, jak uvedl
MUDr. Pavel Hrouda, zpochybňují místo inhalačních korti-

kosteroidů v prevenci exacerbací u některých z těchto paci-
entů. Například ve studii INSPIRE11, kde byla srovnávána
léčba kombinací flutikason/salmeterol vůči tiotropiu u paci-
entů s historií exacerbací a postbronchodilatační FEV1 pod
50 %, nebyl prokázán rozdíl v celkovém počtu exacerbací mezi
oběma typy léčby.

Studie LANTERN12, jež srovnávala léčbu salmeterol + flu-
tikason a indakaterol + glykopyrronium (Ultibro Breezhaler)
u symptomatických pacientů II. a III. stadia CHOPN s nízkým
počtem (0–1) exacerbací za rok, ukázala non-inferioritu obou
studovaných medikací pro zlepšení skóre dušnosti, ale výhod-
nost léčby kombinací indakaterol + glykopyrronium pro FEV1

a také významné snížení počtu středně těžkých a těžkých exa-
cerbací u pacientů léčených kombinací indakaterol + glykopyr-
ronium.

U pacientů nižších stadií CHOPN se stabilní nemocí a níz-
kým rizikem exacerbace, kteří přesto již užívali (mimo dopo-
ručené postupy) inhalační kortikosteroidy (salmeterol + fluti-
kason), ukázala studie INSTEAD7, že náhrada kombinační
léčby s kortikosteroidy za monoterapii indakaterolem nevedla
ke zkrácení doby do první středně těžké exacerbace ani ke ztrátě
efektivity této léčby.

Zřejmě i tato studie byla inspirací pro designování studie
FLAME10, která si vzala za primární cíl hodnocení počtu exa-
cerbací CHOPN u pacientů se zvýšeným rizikem exacerbací,
léčených LABA-LAMA versus IKS-LABA. 52týdenní, rando-
mizovaná, dvojitě slepá studie zahrnula pacienty s CHOPN
a historií přinejmenším jedné exacerbace v uplynulém roce,
v jednom rameni sledovala pacienty léčené kombinací
LABA+LAMA (indakaterol + glykopyrronium) jednou denně
a v druhém pak IKS+LABA (salmeterol 1–2x denně + flutika-
son 2x denně).

Hodnoceni byli především symptomatičtí pacienti (mMRC
≥2), se středně těžkou až velmi těžkou obstrukčně-ventilační
poruchou (C, D, zčásti i B), post-bronchodilatační FEV1 25–60
% n.h., s minimálně jednou exacerbací v předchozím roce. Vy-
řazeni byli pacienti s krevními eozinofily nad 600/mm3, s ast-
matem v anamnéze nebo exacerbací CHOPN v období před-
chozích 6 týdnů.

Výsledky u více než 3 300 pacientů prokázaly nejen non-in-
ferioritu, ale dokonce superioritu kombinace LABA-LAMA pro
snížení počtu exacerbací CHOPN, a to o 11 % pro exacerbace
celkově a o 17 % v případě středně těžkých a těžkých
exacerbací.10
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Dopadem pro praxi jsou podle MUDr. Pavla Hroudy důkazy
o tom, že kombinace indakaterol + glykopyrronium je výhod-
nější i pro pacienty s těžkou CHOPN a rizikem exacerbací, než
IKS + LABA. Výsledky naznačují, že inhalační kortikosteroidy
nehrají pro prevenci exacerbací zásadní roli. Jde tak o další pod-
poru myšlenky oddálení potřeby terapie IKS u pacientů
s CHOPN a bezpečnosti switch terapie (vysazení IKS) i u pa-
cientů s těžkou obstrukcí a historií exacerbací. Benefitem může
být i snížení rizika pneumonie a dalších nežádoucích účinků
kortikosteroidů.

MUDr. Michal Švarc se na výsledky studie FLAME podíval
z jiné strany, když zhodnotil roli inhalačních kortikosteroidů
v terapii CHOPN. Připomněl jak dnes již překonané jednodu-
ché schéma léčby CHOPN, založené pouze na hodnocení ob-
strukce, tak aktuální guidelines, která zahrnují komplexnější
pohled včetně zohlednění fenotypicky cílené terapie v 3. kroku
léčby.

Za nepochybné je možné považovat protizánětlivé efekty
IKS (zejména v kombinaci s LABA) a IKS hrají tak jasnou roli
v léčbě astmatu. V tomto ohledu je zjevná i jejich role v léčbě
fenotypu překryvu astmatu a CHOPN. Studie TORCH2

a ISOLDE1 ukázaly (u pacientů s CHOPN se středně těžkou
a těžkou obstrukcí) pro léčbu IKS+LABA zlepšení kvality ži-
vota, zlepšení plicních funkcí a redukci exacerbací, na druhou
stranu však užití kortikosteroidů neovlivňuje mortalitu, dekli-
naci plicních funkcí a má nežádoucí účinky.

Zůstává tak řada nejasností v roli IKS v léčbě CHOPN. Zdá
se prokazatelné, že existuje zvýšené riziko infekčních kompli-
kací (pneumonií) při léčbě IKS, zvláště u těžších pacientů, ale
jednotlivé studie se rozcházejí v jejich váze. Nezpochybnitelný
je negativní dopad samotných exacerbací CHOPN na pacienta
– akcelerují deklinaci plicních funkcí, zhoršují zdravotní stav,
zvyšují ekonomickou zátěž i riziko úmrtí. Nicméně jednotlivé
studie nemají shodnou metodiku pro určení a klasifikaci exa-
cerbací, exacerbace také mají řadu různých rizikových faktorů
a prediktorů s tím, že nejsilnějším prediktorem exacerbace jsou
samotné předchozí exacerbace. Mnoho dřívějších studií vyu-

žívalo jinou metodiku, včetně starší klasifikace CHOPN a ne-
bylo určeno primárně k hodnocení exacerbací. I tato skutečnost
znesnadňuje analýzu dat.

Například řada starších studií5, hodnotících vysazení korti-
kosteroidů z léčby CHOPN, např. COPE a WISP, které proká-
zaly pozitivní vliv IKS na redukci exacerbací (bez redukce mor-
tality) měly ve srovnávacím rameni placebo, nikoli duální
bronchodilataci. Nelze je tedy použít pro srovnání s léčbou du-
ální bronchodilatací.

Realitou je také, že inhalační kortikosteroidy jsou v řadě pří-
padů užívány i u kategorie A, kde nejsou dle guidelines paušálně
doporučeny.

Zajímavý pohled přinesla studie OPTIMO6, real-life studie,
kde vysazení inhalačních kortikosteroidů bylo dáno výlučně
rozhodnutím klinického lékaře. Pacienty této studie byli ne-
mocní s CHOPN, FEV1 nad 50 %, bez předchozích exacerbací.
Procento pacientů bez exacerbací po šesti měsících léčby se ne-
lišilo ve vztahu k tomu, zda nemocní užívali či neužívali IKS.
Těžké pacienty (FEV1 pod 50 %, anamnéza minimálně 1 exa-
cerbace) zahrnula studie WISDOM, která také neprokázala
zvýšení rizika středně těžkých a těžkých exacerbací po vysazení
IKS. Byl však zaznamenán mírný pokles FEV1 (o 43 ml). Post
hoc analýzou bylo prokázáno, že ke zvýšení počtu exacerbací
docházelo po vysazení IKS u pacientů s hodnotou eosinofilů
nad 4 %. Tento efekt nebyl zaznamenán ve studii FLAME, nic-
méně je třeba vzít na vědomí, že vylučovací kritéria studie za-
hrnovala také hodnoty eosinofilů nad 600/mm3.

Řada otazníků tedy dle MUDr. Švarce stále zůstává. Nepo-
chybné je uplatnění IKS v terapii ACOS, v prevenci exacerbací
je jako iniciální léčba lepší spíše kombinace LABA/LAMA,
u stabilního pacienta pravděpodobně lze dle studií vysadit
IKS při adekvátní náhradě bronchodilatancii, nicméně je třeba
zohlednit eosinofilii, a IKS se uplatní i u pacientů, kteří exa-
cerbují na terapii LAMA/LABA (+ PDE4 inhibitor) a mají eo-
sinofilii.

Diskuse sympozia zahrnula celou řadu dotazů a odrazila velmi
dobře reflexi výsledků studie FLAME a její možné dopady pro
terapeutickou praxi, stejně jako řadu otazníků v terapii
CHOPN, které by bylo dobré otestovat v dalších klinických stu-
diích. V závěrečném anonymním hlasování 37 % posluchačů
uvedlo, že výsledky studie změnily jejich náhled na užití inha-
lačních kortikosteroidů v léčbě CHOPN. Velmi výstižně ko-
mentovala výsledky studie v diskusi profesorka Skřičková: „Stu-
die FLAME povede zcela jistě k tomu, že budeme významně více
zvažovat, v kterých situacích kortikosteroidy u pacientů
s CHOPN nasadit a kdy nikoliv.”
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100 let Odborného léčebného ústavu Jevíčko
Odbornost – Laskavost – Úcta

Zpráva

15. a 16. září proběhly v prostorách Odborného léčebného
ústavu Jevíčko oslavy 100 let od jeho založení. Zaměstnanci sa-
natoria v čele s ředitelkou inženýrkou Lenkou Smékalovou při-
pravili opravdu bohatý program jak pro odbornou, tak laickou
veřejnost. Obě skupiny se dostavily opravdu v hojném počtu
a kapacita přednáškového sálu chvílemi nestačila. První den
oslav proběhl ve znamení odborných sdělení zaměstnanců lé-
čebny. Všechny přednášky se odehrály v prostorách společen-
ského sálu, kde byly v minulosti uváděny divadelní kusy, kon-
certy, filmová promítání a dnes slouží jako kavárna. Následoval
raut a pro zájemce prohlídky celého ústavu, včetně odborných
pracovišť. Společenský večer vedení ústavu věnovalo svým za-
městnancům, kteří tvoří kostru, svaly, srdce i tvář každého ta-
kovéhoto zařízení.

Druhý den byl program svým zaměřením určen především
bývalým zaměstnancům a pacientům léčebny. Probíhaly opět
přednášky a prohlídky sanatoria.

Celkově se oslavy stého výročí nesly v srdečném a rodinném
duchu, kterým ostatně na své návštěvníky dýchne ústav již při
vchodu a provází je po celou dobu jejich pobytu.

Obr. 1: Zaplněné auditorium při přednášce ředitelky ústavu
Ing. Smékalové o historii OLÚ Jevíčko.

Historie a současnost Odborného léčebného ústavu
Jevíčko
Roku 1908 se Moravský zemský sněm rozhodl na počest šede-
sátiletého jubilea panování císaře Františka Josefa I. vystavět
v zemi dva léčebné ústavy pro léčbu nemocných tuberkulózou.
Na oblast kolem Jevíčka upozornil komisi, která byla pověřena
vyhledáním vhodných lokalit, jevíčský rodák a zemský stavitel
Jan Utíkal. Následně bylo rozhodnuto o vybudování ženského
sanatoria 3 km západně od Jevíčka na jižním svahu kopce Kum-
perk v nadmořské výšce 450 m. Se stavbou bylo započato roku
1914 a návrhu stavby se ujal zemský architekt ing. Jan Flora, na

jehož kontě je i přestavba nemocnice U sv. Anny či návrh bu-
kurešťské tržnice. Areál tvoří rozsáhlý komplex, jehož budovy
jsou ve stylu vídeňské secesní moderny a jsou citlivě zasazeny
do krajinářského parku s mnoha botanicky cennými dřevinami.

Obr. 2: Budovy sanatoria byly vystaveny ve stylu art deco
a jsou obklopeny zelení.

Za 1. světové války sloužilo sanatorium pouze k léčbě vojáků.
Za První republiky díky akutní potřebě léčby TBC bylo pokra-
čováno ve druhé etapě výstavby a lůžková kapacita sanatoria
významně narůstala.

Roku 1918 byly do sanatoria přijaty k léčbě první pacientky.
Mimo jiné mohly využívat k jihu otevřené dřevěné lehárny, jež
slouží pacientům i dnes.

Obr. 3: Prostory původních dřevěných leháren, jsou využí-
vány i dnešními pacienty.
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100 LET ODBORNÉHO LÉČEBNÉHO ÚSTAVU JEVÍČKO
ODBORNOST – LASKAVOST – ÚCTA
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Před druhou světovou válkou měla léčebna k dispozici 364
lůžek a bylo zde ubytováno padesát zaměstnanců včetně rodin.
Sanatorium mělo částečně samostatné zázemí. Užívalo ústavní
zelinářskou zahradu a prádelnu. Obdělávalo zemědělské po-
zemky vykoupené od jevíčských občanů při výstavbě sanatoria.
Léčebna měla od začátku k dispozici samostatné hospodářství
(prasata, koně, včely), velkou zahradu se zeleninovými záhony
a sad s ovocnými stromy, kde v rámci ergoterapie pracovali i pa-
cienti.

V současné době má ústav 176 lůžek a stará se o pacienty ve
dvou oblastech: léčebná rehabilitace a pneumologie a ftizeologie
včetně diagnostiky a léčby TBC všech lokalizací. Kromě lůžkové
části je k dispozici také komplex vyšetřoven a ambulancí – od-
dělení klinické biochemie, oddělení mikrobiologie, RTG pra-
coviště, vyšetřovna plicních funkcí, ambulance rehabilitační,
ortopedická, plicní a bronchologická.

V OLÚ Jevíčko se nachází Pneumologické oddělení, které
se zaměřuje zvláště na chronický zánět průdušek, CHOPN, zá-
něty plic a dýchacích cest, asthma bronchiale a pneumoonko-
logická onemocnění. Oddělení diferenciální diagnostické pneumologie má celo-

republikovou působnost a přijímá pacienty k indikované po-
hybové rehabilitaci po prodělané osteoartikulární TBC a ke
kontrolním pobytům po ukončení antibiotické léčby.

Oddělení pro léčbu tuberkulózy slouží k diagnostice a léčbě
pacientů s TBC všech lokalizací a pacientů s odůvodněným po-
dezřením na toto onemocnění.

Ústav disponuje také moderně vybaveným Oddělením kli-
nické biochemie a Mikrobiologickou laboratoří. Pacienti do-
cházejí na vyšetření na kompletně digitalizované a moderni-
zované pracoviště Radiodiagnostiky.

Od roku 1995 v sanatoriu funguje i oddělení léčebné reha-
bilitace, které disponuje 75 lůžky a rozsáhlým komplexem am-
bulantních pracovišť. 

kla
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Obr. 4: Zájemci se v rámci oslav výročí mohli podívat i na
odborná pracoviště. Zde prim. Bartoň představil zákrokový
sálek, kde provádí bronchoskopická vyšetření.

Obr. 5: Rehabilitační bazén je pro klienty k dispozici od roku
2010.
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Rakouský lékař (fyziolog, neurolog a otorinolaryngolog) ma-
ďarského původu Robert Bárány přispěl do pokladnice světové
medicíny především svými příspěvky k rozvoji ušního lékařství
a jako zakladatel otoneurologie.

Narodil se ve Vídni, kde i vystudoval medicínu na lékařské
fakultě zdejší univerzity (svá studia zakončil úspěšnou promocí
a získáním doktorátu medicíny v roce 1900). Poté podnikl za-
hraniční studijní cesty po různých klinikách – pracoval ve
Frankfurtu nad Mohanem, na psychiatrické klinice ve Frei-
burgu a na chirurgické klinice ve Vídni. Na univerzitě v ně-
meckém Heidelbergu pracoval u slavného německého psychi-
atra Emila Kraepelina (1856–1926), profesora i na univerzitě
v Mnichově, který systematizoval duševní choroby. Bárány byl
rovněž žákem známého rakouského psychoanalytika českého
původu Sigmunda Freuda (1856–1939).

V letech 1905–1917 byl asistentem na vídeňské ušní klinice
slavného profesora Adama Politzera (1835–1920), který se za-
sloužil o sestrojení přístroje na prohlídku osvětleného bubínku
a založil vzácnou sbírku anatomických preparátů sluchového
aparátu. V roce 1909 se Bárány habilitoval na soukromého do-
centa ušního lékařství na lékařské fakultě univerzity ve Vídni.
Ještě za první světové války v roce 1917 byl pozván, aby před-
nášel jako profesor na staroslavné univerzitě ve švédské Upp-
sale, kde jako vedoucí otorinolaryngologické katedry působil
až do konce svého života. Po první světové válce se zde stal
i primářem otorinolaryngologické kliniky. V Uppsale také
v roce 1936 ve věku 60 let zemřel.

Slovenský historik doc. MUDr. Ján Junas ve své knize Prů-
kopníci medicíny připomíná, že Bárány se věnoval výzkumu
vestibulárního aparátu vnitřního ucha (orgán v lidském uchu,
odpovědný za udržení rovnováhy). Výsledky svých pozoruhod-
ných prací na toto téma uveřejnil v díle nazvaném Výzkumy
vestibulárního ústrojí ucha v roce 1906.

Jiný slovenský autor, Juraj Bober, ve své publikaci Laureáti
Nobelovy ceny uvádí, že Bárány zaměřil svou pozornost i na vý-
zkum různých částí centra nervové soustavy – mozku. Již v roce
1906 zpozoroval, že vestibulární aparát ucha v určitých pato-
logických situacích vyvolává rytmické chvění očí s nepříjem-
nými a nebezpečnými průvodními jevy – tzv. nystagmus. Pa-
tologické projevy při nystagmu si dal do souvislosti s jeho
poruchou. Zkoumal vztahy mezi vestibulárním aparátem, moz-
kem a míchou. Objevil také reakci vnitřního ucha, vyvolanou
teplem, a vyvinul exaktní funkční zkoušku polokruhové chodby
v uchu, která včas upozorňuje na nebezpečí hnisání a umožňuje
tak, aby se operací zabránilo životu nebezpečnému zápalu
mozku.

Bárány byl velmi produktivním autorem a jen do roku 1914
publikoval přes sto vědeckých prací. Přispěl také k rozvoji oč-
ního lékařství. Významná byla jeho práce o reflektorických,
vestibulárních a optických pohybech očí a jejich významu pro

lokální diagnostiku ochablosti očních svalů. Stejně významných
výsledků dosáhl při zkoumání vztahů mezi vestibulárním apa-
rátem, velkým mozkem a míchou. Na základě získaných po-
znatků vypracoval novou teorii o funkcích malého mozku. Je
Bárányho zásluhou, že nebezpečný zápal ucha je operativně lé-
čitelný. Na jeho počest byla tato metoda nazvána jeho jménem.

Jistě nikoli náhodou napsal již zmíněný vídeňský ušní lékař
Adam Politzer těsně před první světovou válkou, že „doba vel-
kého rozkvětu ušního lékařství teprve přijde“. Ale určitě nebylo
náhodné, že právě v prvním roce této války (1914) dostal No-
belovu cenu za fyziologii a medicínu jeho několikaletý asistent
Robert Bárány za práce v oblasti ušního lékařství (přesně za
práci o fyziologii a patologii vestibulárního systému ucha), které
byly přinejmenším průkopnickým začátkem uvedené doby vel-
kého rozkvětu. Nobelovu cenu si osobně převzal až o dva roky
později (v roce 1916), kdy byl na základě intervence švédského
prince propuštěn z ruského zajateckého tábora.

V roce 1915 navrhl novou operační techniku k ošetření střel-
ných poranění lebky a mozku – primárním uzavřením střelné
rány ochlazováním. Sestrojil několik vyšetřovacích přístrojů
a vypracoval řadu metod vyšetření vestibulárního aparátu, které
jsou po něm pojmenovány. Cenný je jeho výzkum vztahu la-
byrintu a mozečku a vypracování diferenciální diagnostiky cho-
rob obou orgánů. Jeho zásluhou byla objevena podstata kine-
tických poruch, mezi nimi i tzv. mořské nemoci. Z jeho prací
ještě vyniká dílo Fyziologie a patologie (funkční zkouška) půl-
kruhovitých chodbiček u lidí z roku 1907.

Bárányho práce znamenaly velký přínos pro medicínu nejen
z teoretického hlediska, ale také pro praktické léčení. V mnoha
případech poznatky jím získané a metody jím zavedené zachrá-
nily lidi před ohluchnutím, případně před smrtí, kterou může
způsobit zápal mozku. Jeho jméno nese několik přístrojů
a metod – např. Bárányho kalorická zkouška, Bárányho křeslo,
Bárányho manévr, Bárányho ohlušovač, Bárányho syndrom
nebo Bárányho ukazovací zkouška.

Mgr. Josef Švejnoha

Kapitoly z historie

Robert Bárány
22. 4. 1876 – 8. 4. 1936
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