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Editorial

Sliby se mají plnit…

Editorialy časopisů se začátkem Nového roku hemží různými úvahami
a polemikami jejichž hlavním tématem jsou předsevzetí. Ani se nedivím. Téma
je aktuální a samo se nabízí. Ale asi málokdo se po čase ke svým novoročním
předsevzetím vrátí, ohlédne se a zhodnotí svou snahu a vytrvalost. A už vůbec
se to neděje veřejně, například jako tady na stránkách časopisu. Dle interneto-
vého portálu Investujeme.cz si každý druhý Čech dá novoroční předsevzetí a při-
bližně polovina z těchto lidí je nedodrží. Představte si to, každý druhý člověk
nesplní slib, který dal sám sobě. Jak je to potom se sliby, které dáme ostatním
(rodině, přátelům, spolupracovníkům, obchodním partnerům…).

Já jsem sama sobě v lednu slíbila, že budu v tomto roce věnovat více úsilí
rozvoji své osobnosti. Je to dosti obecné, vím, ale dovolte mi prosím několik pří-
kladů, kde se mi podařilo uspět. Dle plánu jsem zvýšila svou fyzickou aktivitu
(začala jsem běhat a dokonce jsem se přihlásila na Hradecký půlmaratón). Aby
z mého snažení něco měl i můj partner, přihlásila jsem se a absolvovala jsem
kurz vietnamské kuchyně pořádaný kuchařskou školou Chefparade. A abych se
vzdělávala i v novinářské branži, zúčastnila jsem se kurzu fotografie v rámci
A Cup of Style Academy. Fotografickou dokumentaci si dovoluji připojit. Není
to mnoho, ale přece…

Co se týče profesního vzdělávání, ráda bych doporučila čtenářově pozor-
nosti článek paní doktorky Martiny Šterclové a kolektivu – Existuje syndrom
(mladého) českého pneumologa?, který naleznete v tomto čísle časopisu, a který
se zamýšlí právě nad možnostmi českých lékařů se postgraduálně vzdělávat. Do-
voluji si Vás vyzvat k diskusi nad tímto příspěvkem. Napište nám do redakce, případné reakce rádi zveřejníme na stránkách časopisu.

Ale vraťme se ještě k předsevzetím… Již v roce 2014 jsem slíbila časopisu Kazuistiky v alergologii a pneumologii, že se pokusím,
aby byl pod mým vedením zařazen do databáze SCOPUS (časopis je již řadu let na seznamu recenzovaných časopisů Rady pro vědu
a výzkum). Podnikli jsme příslušné kroky a v současné době máme podánu žádost o zařazení. Doufám, že v brzké době budu mít pro
naše autory i čtenáře dobrou zprávu o našem vstupu na tento seznam.

S přáním krásných jarních dnů
Klára Krupičková

šéfredaktorka
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S šéfkuchařem Lubošem Rychvalským na kurzu
vietnamské kuchyně

Šéfredaktorka s asistentkou redakce na startu Christmas
Night Run Hradec Králové 2014

Z fotografického workshopu
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Karel Křepela, Markéta Bloomfield
Klinika pediatrie, Thomayerova nemocnice, Praha

Souhrn
Kazuistika popisuje případ exogenní alergické alveolitidy u 15letého chlapce, kde pří-

činou byla mykotická infekce (Candida albicans) z náustku trubky, na kterou hrál
v orchestru. Postupný vývoj dušnosti provázel pokles vitální kapacity a difúzní kapacity
plicní na hodnoty kolem 50 % normy a průkaz precipitačních protilátek na Candida al-
bicans. Na HRCT hrudníku byl prokázán difúzní oboustranný rozsev centrilobulárních,
mozaikovitě uspořádaných opacit typu mléčného skla. Po přerušení kontaktu s infekcí
a léčbě kombinací kortikoidů a antimykotik trvající dva měsíce, se klinický stav a všechny
hodnoty upravily k normě, nález na HRCT zcela vymizel.

Summary
Extrinsic allergic alveolitis in 15 year old boy due to a mycotic infection from his
trumpet mouthpiece

A case of 15 year old trumpeter with extrinsic allergic alveolitis due to a mycotic in-
fection (Candida albicans) acquired from a mouthpiece of his instrument is presented.
Gradually increasing shortness of breath was reflected in depression of vital lung capacity
and diffusing lung capacity to approx. 50 % of normal values, precipitating antibodies to
Candida albicans were detected. The HRCT lung scan showed bilateral ground glass pic-
ture. After two months of combined treatment with corticosteroids and antimycotics,
the clinical features as well as all lung function values and HRCT findings were comple-
tely restored.

Křepela, K., Bloomfield, M. Exogenní alergická alveolitida u 15letého chlapce vyvolaná mykotickou
infekcí z náustku hudebního nástroje. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 12, 1: 4–8, 2015.
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 exogenní alergická 

alveolitis
 mykotická plicní infekce
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Úvod
Označení exogenní alergická alveolitis navrhl Pepys (1969)

pro skupinu profesionálních pneumopatií, u nichž po inhalaci
různých organických antigenů vzniká reakce přecitlivělosti
v plicích. Hlavním představitelem této skupiny je „farmářská
plíce“, u níž je nejčastější příčinou inhalace plísňových spor.
Pepys podal jako první u tohoto onemocnění průkaz precipi-
tinů v krvi. Reed et al. (1965) popsali podobné onemocnění
u chovatelů holubů. Dnes je známa dlouhá řada onemocnění
tohoto typu, kde příčinou jsou antigeny z ptáků (holubi, kuřata,
papoušci, andulky aj.), zemědělských produktů (seno, sláma,
zrní, paprika, cukrová třtina, čaj, tabák, houby aj.), textilních
materiálů (len, konopí aj.), dřeva nebo jiných látek.

Většina těchto onemocnění postihuje dospělé, kteří inhalují
tyto antigeny při výkonu svého povolání. V posledních letech
se vyskytují také zprávy o postižení dětí. Jedni z prvních v naší
pediatrické literatuře popsali Macků et al. (1970) syndrom far-
mářské plíce u 13letého chlapce a Křepela et al. (1977) chorobu
chovatelů holubů u 15letého chlapce.

Důležitou podmínkou vzniku alergické alveolitidy je, aby
velikost inhalovaných částic nepřesáhla 1 μm (Ferlinz 1974).

Větší částice sice mohou vyvolat alergické projevy v bronchi-
álním systému, ale nikoliv alergickou alveolitidu. Inhalované
částice jsou ponejvíce bílkovinné povahy. V séru je možno pra-
videlně prokázat tvorbu precipitačních protilátek.

Původní patofyziologická hypotéza vzniku exogenní alergické
alveolitidy předpokládala imunopatologickou reakci 3. typu
(podle klasifikace Gella a Coombse 1968), t.j. tvorbu imuno-
komplexů a spoluúčast komplementu. V poslední době přibývá
důkazů, že klíčovou imunopatologií je buňkami mediovaná re-
akce oddáleného typu (4. typ podle Gella a Coombse) u gene-
ticky predisponovaných jedinců. Po inhalaci antigenu se
v prvních 48 hodinách nejprve zvyšuje počet intraalveolárních
neutrofilů, následuje migrace lymfocytů a makrofágů produku-
jících prozánětlivé cytokiny, proteolytické enzymy, kyslíkové ra-
dikály a další alveoly poškozující substance, důsledkem lokální
zánětlivé reakce je pak vznik nekaseifikujících granulomů (Del-
cher 1975). U experimentálních myších modelů sehrává zásadní
roli funkční dominance Th1 lymfocytů nad Th2 buňkami, kon-
krétní HLA typ a např. i individuální schopnost sekrece TNF-α
a tkáňového inhibitoru metaloproteinázy 3 (Woda 2008).

Klinický obraz může mít několik forem. Prvé příznaky se
mohou objevit po různě dlouhé době expozice, která se udává

Exogenní alergická alveolitida u 15letého chlapce 
vyvolaná mykotickou infekcí z náustku hudebního nástroje
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EXOGENNÍ ALERGICKÁ ALVEOLITIDA U 15LETÉHO CHLAPCE 
VYVOLANÁ MYKOTICKOU INFEKCÍ Z NÁUSTKU HUDEBNÍHO NÁSTROJE

několik týdnů až řadu let. Nejtypičtější je forma akutní. Po in-
tenzivní inhalaci antigenu se po latenci 4–12 hodin dostaví tře-
savka, horečka, dyspnoe s tachypnoí, pocení, suchý, dráždivý
kašel, myalgie, bolest hlavy a malátnost. Poslechově jsou zjiš-
těny přízvučné chrůpky – krepitace při plicních bazích. Pří-
znaky většinou vymizí do 24 hodin. Při opakované expozici
vzniká subakutní forma, která probíhá s remisemi a je prová-
zena hubnutím a sníženou pracovní schopností. Plicní změny
u obou těchto forem jsou reverzibilní při včasném vzdálení
z expozice. Forma chronická je provázena tvorbou granulomů
až vznikem intersticiální plicní fibrózy, případně cor pulmo-
nale.

Rentgenový obraz vykazuje v akutním stadiu drobnoložis-
kové splývavé zastření převážně středních a dolních plicních
polí v důsledku snížené vzdušnosti alveolů následkem edému
a ztluštění alveolárních stěn. V některých případech může být
ale zcela normální. V chronickém stadiu pak převažují obou-
stranná pruhovitá zastření, způsobená fibrotickými změnami.
Proti idiopatické fibróze typu Hamman-Rich však schází obraz
distenze horního mediastina.

Funkční vyšetření plic prokáže v akutním a subakutním sta-
diu snížení vitální kapacity plic, plicní poddajnosti, někdy i di-
fúzní kapacity plic a obraz hypoxie. U formy chronické je ty-
pická restriktivní porucha s výrazným snížením vitální
kapacity a omezením difúze.

Laboratorní nález v akutním stadiu nemusí být nijak cha-
rakteristický. Může být vyšší sedimentace a leukocytóza, takže
se onemocnění hodnotí jako pneumonie. Při delším trvání se
mohou v důsledku hypoxie objevit zvýšené hodnoty erytrocytů
a hemoglobinu. Eosinofilie není typickým nálezem. Pro dia-
gnózu je rozhodující průkaz precipitačních protilátek, případně

zvýšení hodnot IgG, někdy i IgA, což bývá většinou až v chro-
nickém stadiu onemocnění. Diagnózu podpoří biopsie plicní
případně průkaz lymfocytární alveolitidy se snížením imuno-
regulačního indexu a převahou CD8+ T-lymfocytů a NK-
buněk v bronchoalveolární laváži (Homolka 2001). Tam, kde
je klinický průběh typický, podložený průkazem precipitačních
protilátek případně zvýšením hodnot Ig, není biopsie plicní
nezbytně nutná (Fenner 1985).

V terapii exogenní alergické alveolitidy je na prvém místě
okamžité a trvalé vyloučení nemocného ze škodlivého pro-
středí. U akutní a někdy i subakutní formy onemocnění to zna-
mená trvalé vyléčení. Plicní funkce a rentgenový nález se nor-
malizují, precipitiny mohou zcela vymizet. U těžšího průběhu
a hlavně u chronické formy jsou hlavním lékem kortikoidy,
které se dobře osvědčují. Tam, kde je příčinou mykotická in-
fekce, jsou na místě antimykotika. U značně pokročilých forem
je i tato léčba bez úspěchu a může končit smrtelně. Mortalita
se udává, zvláště u starších lidí, 10 až 20 %.

Kazuistika
15letý chlapec byl přijat na kliniku pro tři měsíce trvající

dušnost při zátěži. V rodinné anamnéze jsou uvedeny projevy
alergie u otce a jeho sestry, matka zdráva, sourozence nemá.
Narodil se z prvého těhotenství, porod v termínu, záhlavím,
porodní hmotnost 3 450 g, délka 48 cm, kojen byl 9 měsíců.
Byl řádně očkován podle očkovacího kalendáře včetně BCG
vakcinace po porodu. Od jednoho roku věku trpí na recidivu-
jící respirační infekty (rýma, bronchitis), antibiotika dostal asi
pětkrát v životě. V roce 2008 si zlomil levou ruku při autoha-
várii. Doma mají psa. Tři roky hraje závodně pozemní hokej,

Obr. 1: HRCT vyšetření hrudníku – oboustranný rozsev
centrilobulárních, mozaikovitě uspořádaných opacit typu
mléčného skla (9. 1. 2014)

Obr. 2: HRCT vyšetření hrudníku (detail) – oboustranný
rozsev centrilobulárních, mozaikovitě uspořádaných opacit
typu mléčného skla (9. 1. 2014)
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hraje na trubku ve dvou kapelách a je aktivní v divadelním
školním souboru. Zátěž vždy snášel bez obtíží.

Poslední tři měsíce byl dušný při zátěži, při hře na trubku
nemohl dodechnout. Dostával klarithromycin (Fromilid) bez
efektu, poté fenoxymethylpenicilin (Penbene) a salbutamol
(Ventolin) jen s částečnou úlevou. V krevním obraze měl pa-
cient vyšší hodnoty erytrocytů (Er) 6,49x1012/l a hemoglobinu
(Hb) 181 g/l, sedimentace erytrocytů (FW) 6/13. Dle infor-
mace obvodní dětské lékařky v roce 2011 měl hodnoty 
Er 5,5x1012/l a Hb 155 g/l.

Dne 9. ledna 2014 mu provedli v nemocnici v Příbrami
HRCT vyšetření hrudníku s nálezem: difúzní oboustranný roz-
sev centrilobulárních, mozaikovitě uspořádaných opacit typu
mléčného skla (Dr. Fuchs, obr. 1 a 2). Byl proto poslán do am-
bulance naší kliniky s podezřením na subakutní formu exo-
genní alergické alveolitidy.

Při vstupním vyšetření jsme zjistili výrazné snížení vitální
kapacity plicní na 1,99 litru, tj. 51,6 % náležité hodnoty. Difúzní

kapacita byla snížena na 51,1 % náležité hodnoty. Průchodnost
dýchacími cestami byla bez omezení. Pacient byl přijat na lůžko
13. ledna 2014.

Stav při přijetí: tělesná hmotnost 66 kg, výška 160 cm, te-
plota 36,2 °C, TK 110/75 mmHg. V klidu nebyl dušný ani cya-
notický, při nádechu udával tlak na hrudníku s omezením in-
spiria, výdech byl volný. Stav hydratace a prokrvení v normě.
Hltan byl bledý, tonzily ploché, bez čepů, uzliny krční nezvět-
šené, dýchání oslabené bazálně oboustranně, ojedinělé vrzoty
ve středních plicních polích, výrazné omezení inspirace. Akce
srdeční pravidelná, ozvy ohraničené, játra a slezina nezvětšeny.
Kůže bez vyrážky, jizva po BCG vakcinaci byla zhojená.

Laboratorní výsledky: FW 7/27, CRP 7,7 mg/l, v krevním ob-
raze leukocyty (Le) 9,5x109/l, Er 6,11x1012/l, Hb 172 g/l, v di-
ferenciálním rozpočtu neutrofily (Ne) 75 %, eozinofily (Eo)
0 %, bazofily (Ba) 0 %, monocyty (Mo) 8 %, lymfocyty (Ly)
17 %. Biochemie plazmy byla s normálními hodnotami krea-
tininu, urey, minerálů, glukózy, alaninaminotransferázy (ALT),
aspartátaminotransferázy (AST) a bilirubinu. Sérové hodnoty
ferritinu, tyreostimulačního hormonu (TSH) a volného tyro-
xinu (fT4) byly v normě. Imunologické hodnoty IgA, IgG, IgM,
IgE, ANA, ASCA IgG i IgA, ANCA v normě. Zvýšení hodnot
precipitačních protilátek ve třídě IgG: Cladosporium (clado-
spor) 92,10 mgA/l, Aspergillus fumigatus 135,00 mgA/l, Can-
dida albicans 135,00 mgA/l (normy do 50). V chemickém roz-
boru moči i v sedimentu byly normální hodnoty. Krevní plyny
podle Astrupa: pH 7,42, pCO2 5,08 kPa, pO2 9,33 kPa, Base
Exces 0,9 mmol/l, stand. bikarbonát 25,0 mmol/l. Kožní testy
Mantoux II. i s aviárním senzitinem negativní. EKG a echokar-
diografie s normálním nálezem.

Snímek hrudníku byl překvapivě bez prokazatelných pato-
logických změn. Sonografie břicha, malé pánve a štítné žlázy
byly s normálními nálezy.

Fibrobronchoskopie s transbronchiální biopsií (doc. Vašá-
ková, Dr. Zátopková): užší vchod do B6 l. dx. v.s. kongenitálně,
mírná difúzní tracheobronchitis. Byla provedena bronchoalveo-
lární laváž (BAL) a biopsie z pravého dolního bronchu s těmito
nálezy: zastiženy fragmenty peribronchiálního plicního paren-
chymu a drobný fragment bronchiální stěny. Pod ztluštělou 
bazální membránou intenzivní smíšená zánětlivá celulizace tvo-
řená lymfoplazmocelulárními elementy, aktivovanými makro-
fágy a neutrofilními a eozinofilními granulocyty. Stejný zánět-
livý infiltrát prostupovala ztluštělá interalveolární septa, byl
zastižen exsudát řídkého kolagenního pojiva a organizující se
granulační tkáně. Nález svědčil pro floridní alveolitis, v alveo-
lárních prostorách bylo patrné krvácení. Histochemie: jedno-
značná floridní vaskulitis nebyla zastižena, průkaz plísňových
elementů dle Grocotta a v metodě Periodic Acid Schiff (PAS)
a mikrobiálních agens dle Grama negativní. Imunohistochemie:
S100 protein – zřetelná pozitivita jednotlivých Langerhanso-
vých buněk, CD1a jako S100 protein, CD68 – masivní pozitivita
početných makrofagických elementů intersticiálně, v bronchi-
ální stěně ale i v alveolárních prostorech. Jednoznačné granu-
lomatózní či nádorové struktury nebyly zjištěny (Dr. Radoslav).

Cytologie BALu: alveolární makrofágy 15 %, neutrofily 7 %,
lymfocyty 75 %, eozinofily 3 %. Vyšetření BALu na respirační

Astrup Paul Bjørndahl (1915–2000) – dánský chemik. Byl vedoucím Cen-
trální laboratoře přenosných nemocí v Kodani, později Centrální labora-
toře Státní univerzitní nemocnice. V roce 1964 se stal profesorem klinické
chemie. Je znám především díky své práci během velké dánské epidemie
poliomyelitidy v letech 1952–1953. Je spoluautorem metody vyšetření krev-
ních plynů a vnitřního prostředí. (zdroj informací: archiv redakce)

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)

Gram Hans Christian Joachim (1853–1938) – dánský farmakolog. Stu-
doval botaniku na Univerzitě v Kodani a později se stal asistentem zoologa
Japeta Steenstrupa. Jeho zájem o botaniku ho přivedl ke studiu farmako-
logie. Mezi lety 1883 a 1885 cestoval po Evropě a studoval farmakologii
a bakteriologii ve Strassburgu, Marburgu a Berlíně. Vyučoval farmakologii,
stal se profesorem farmakologie i medicíny. Vyvinul metodu (Gramovo
barvení), díky které je možno rozlišit grampozitivní a gramnegativní bak-
terie. Metoda je založena na rozdílech ve stavbě buněčné stěny těchto bak-
terií a je hojně využívána. (zdroj informací: archiv redakce)

Langerhans Paul (1847–1888) – německý fyziolog a patolog. Narozen
v Berlíně, syn lékaře. Medicínu začal studovat v Jeně, studia dokončil v Ber-
líně. Procestoval Blízký východ, jako lékař působil v polní ambulanci
během prusko-francouzské války. V roce 1871 mu zajistil R. Virchow místo
prosektora v patologické anatomii na univerzitě ve Freiburgu, kde se na-
kazil TBC, na niž později zemřel. Roku 1869 publikoval nález specifických
buněk v pankreatu, ale bez znalosti jejich funkce. Zkoumal rovněž epider-
mis a popsal „neuronům podobné větvené kožní buňky“. (zdroj informací:
archiv redakce)

Mantoux Charles (1877–1947) – francouzský lékař. Student P. Broca na
pařížské univerzitě. Ze zdravotních důvodů pracoval v tuberkulózním sa-
natoriu v Cannes. V roce 1908 představil (publikováno 1910) první práci
o intradermálním tuberkulinovém testu, který se ukázal být senzitivnějším
než doposud užívaný Pirquetův podkožní test. Většina jeho prací je věno-
vána výzkumu tuberkulózy (radiologie, využití pneumotoraxu v léčbě aj.).
(zdroj informací: archiv redakce)

(zdroj informací: archiv redakce)
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viry, bakterie a mykobakterie se ukázalo jako negativní. Průkaz
genomu Mycobacterium tuberculosis complex z BALu byl ne-
gativní. Průtoková cytometrie BALu neprokázala patologickou
populaci ve smyslu hematologické malignity. Imunologie BALu
ukázala snížený imunoregulační index. CD4/CD8 0,49 (0,8–
1,0).

Výtěr z horních cest dýchacích (HCD) na respirační viry
a bakterie byl negativní. Kultivační vyšetření na mykobakterie
a průkaz mykobakterií v automatickém systému Bactec MGIT
960 byl také negativní. Stěr z náustku hudebního nástroje: plast
(kultivace Pseudomonas aeruginosa +, mykologická kultivace
negativní). Stěr z náustku: kov (kultivace Pseudomonas aeru-
ginosa +, mykologická kultivace Candida albicans ++).

Léčba a průběh
U chlapce byla 18. ledna 2014 zahájena léčba methylpred-

nisolonem (Solu-Medrol) 650 mg v infuzích a pentoxifylinem
(Pentomer Retard). Po šesti infuzích byl převeden na prednison
tbl. 70 mg obden a itrakonazol 200 mg denně. Krátce po zahá-
jení léčby se u chlapce zlepšilo dýchání. Kontrolní spirometrie
28. ledna prokázala zlepšení vitální kapacity na 2,99 litru (77 %
náležité hodnoty), difúzní kapacita byla zlepšena na 75 % 
náležité hodnoty. Krevní plyny podle Astrupa se 30. ledna zlep-
šily na pCO2 4,73 kPa, pO2 12,7 kPa. Kontrolní vyšetření
HRCT hrudníku 29. ledna prokázalo regresi rozsevu centrilo-
bulárních nodulů, které se zobrazily jen ve středních a dolních
plicních polích, charakter mléčného skla (groud glass) již nebyl
prokázán. Chlapec byl 30. ledna propuštěn do ambulantní
léčby.

Ambulantní kontrola 12. února 2014
Doma měl pacient omezenou tělesnou zátěž, na trubku ne-

hrál, byl bez teploty, nebyl v klidu dušný, měl rýmu, léky pra-
videlně užíval, doporučené dechové cviky ale neprováděl. Tě-
lesná hmotnost byla 68 kg (+4 kg) při výšce 162,5 cm, fyzikálně
normální nález, TK 125/78 mmHg, FW 8/27, CRP 1,0 mg/l,
AST, ALT a bilirubin v normě. V krevním obraze Hb 158 g/l,
Er 5,48x1012/l, Le 11,3x109/l, Ne 58 %, Eo 2 %, Mo 6 %, Ly 34 %.
Precipitiny na plísně ve třídě IgG: Cladosporium (cladospor)
74,40 mgA/l, Aspergillus fumigatus 57,7 mgA/l, Candida albi-
cans 172,0 mgA/l. Výtěry z krku ukázaly běžnou flóru, v nose
prokázán Staphylococcus koaguláza-negativní. Spirometrie: VC
3,24 l (84 % normy), reziduální objem, difúzní kapacita a prů-
chodnost dýchacích cest byly v normě. Dle Astrupa pH 7,363,
pCO2 5,53 kPa, pO2 9,08 kPa. Zátěžový test během: zátěž 130
Wattů, zadýchání po 3 minutách, úprava všech parametrů do
dvou minut po skončení testu. Snímek vedlejších dutin nos-
ních: nástěnné zastření obou čelistních dutin. Závěr: při léčbě
trvající tři týdny je klinický stav stabilizován, objevil se nález
sinusitidy maxilární bez teplot, zánětlivé parametry v normě,
upravují se zvýšené hodnoty Er a Hb, přetrvávají vyšší hodnoty
precipitinů zvl. Candida albicans. Výsledky funkčního vyše-
tření se výrazně zlepšily, vitální kapacita (VC) se dostává na
dolní hranici normy, difúzní kapacita již v normě. Bylo dopo-
ručeno zajistit dechové cviky. Povolen zpěv, ale zatím bez hraní
na trubku.

Ambulantní kontrola 17. března 2014
Od poslední kontroly přibral pacient další 3 kg (71 kg),

rýma ustoupila, nebyl dušný, již hrál divadlo, na trubku netrou-
bil, dechové cviky prováděl. Funkční vyšetření plic bylo již
zcela v normě: VC 3,44 l, tj. 89,9 % normy, reziduální objem
(RV) nezvýšen. Krevní plyny v klidu a po zátěži: pH
7,439/7,363, pCO2 4,68/5,16 kPa, pO2 13,2/9,44 kPa. Zátěž 130
Wattů, pacient se zadýchal ve 3. minutě, saturace po celou dobu
byla 98 %, k úpravě dušnosti a tepové frekvence došlo do jedné
minuty. Kontrolní HRCT hrudníku ukázalo zcela normální
nález. Precipitiny na plísně dále klesaly, zvýšená hodnota zůs-
távala hlavně u candidy. Závěr: při léčbě trvající dva měsíce se
normalizovala většina vyšetření. Léčba itrakonazolem byla
ukončena, dávky prednisonu byly snižovány obden o 5 mg až
k vysazení 8. dubna 2014.

Ambulantní kontrola 18. dubna 2014
Po vysazení léčby byl pacient zcela bez obtíží, hrál divadlo,

hrál na trubku a začínal hrát pozemní hokej bez problémů. Ná-
trubek trubky uchovával v dezinfekčním roztoku k zábraně
nové plísňové kolonizace. Přibral 1 kg (72 kg). Vitální kapacita
3,54 l (91 % normy). V krevním obraze: Hb 156 g/l, 
Er 5,31x1012/l. Precipitiny na plísně: Cladosporium (cladospor)
a Aspergillus fumigatus již v normě, zůstává vyšší Candida al-
bicans 156,0 mgA/l.

Ambulantní kontrola 23. června 2014
2,5 měsíce po skončení léčby snášel pacient velmi dobře

zátěž, t.č. byl nachlazen (rýma), takže měl vyšší CRP 13,1 mg/l;
v krevním obraze: Hg 164 g/l, Er 5,63x1012/l, Le 10,6x109/l, Ne
77 %, Eo 2 %, Mo 6 %, Ly 15 %. Precipitiny na plísně: další po-
kles Candida albicans na 80,0 mgA/l. Spirometrie a krevní
plyny v pořádku. Hmotnost 74 kg (+2 kg), výška 162,5 cm.

Závěr: I přes současný interkurentní infekt je 2,5 měsíce po
skončení léčby většina laboratorních hodnot v normě, precipi-
tiny na plísně dále výrazně klesají (Candida albicans ze 172 na
80 mgA/l).

Ambulantní kontrola 6. října 2014
Pacient je zcela bez obtíží, zátěž snáší dobře. Tělesná hmot-

nost je 73,5 kg; CRP 1,8 mg/l, Hg 161 g/l, Er 5,56x1012/l, Le
6,7x109/l, Ne 53 %, Eo 3 %, Mo 8 %, Ly 36 %. Precipitiny na
plísně: Candida albicans dále poklesla na 73,1 mgA/l. Spirome-
trie a krevní plyny po zátěži normální hodnoty (VC 3,91 l tj.
104 % náležité hodnoty).

Diskuse
Exogenní alergická alveolitida, dříve považovaná za profe-

sionálně vázanou chorobu u dospělých, se může vyskytnout
i v dětském věku. Náš 15letý pacient, který dosud dobře snášel
výraznou fyzickou zátěž (hra na trubku ve dvou kapelách, po-
zemní hokej, účast v divadelním souboru, zpěv), se během tří
měsíců začal zadýchávat při zátěži, zejména při hře na trubku.
V základním laboratorním vyšetření se objevily změny v krev-
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ním obraze jako reakce na hypoxii: vysoké hodnoty Hb 181 g/l
a Er 6,49x1012/l ve srovnání s hodnotami, které měl dle udání
obvodní dětské lékařky v roce 2011: Hb 155 g/l a Er 5,5x1012/l.
HRCT vyšetření hrudníku v nemocnici v Příbrami prokázalo
difúzní oboustranný rozsev centrilobulárních, mozaikovitě
uspořádaných opacit typu mléčného skla a pacient byl přijat
na naši kliniku s podezřením na subakutní formu exogenní
alergické alveolitidy. Funkční vyšetření plic prokázalo snížení
vitální kapacity plicní a difúzní plicní kapacity na 51 % náleži-
tých hodnot, reziduální objem nebyl zvýšen, průchodnost dý-
chacích cest byla bez omezení. V bronchoalveolární laváži byl
prokázán lymfocytární obraz (Ly 75 %). Imunoregulační index
CD4/CD8 byl významně snížen na 0,49. Precipitační protilátky
na plísně byly výrazně zvýšené na Candida albicans, která byla
také kultivačně ověřena na kovové části náustku trubky. Dia-
gnózu pak potvrdila plicní biopsie.

Kombinovaná léčba kortikoidy a antimykotiky vedla velmi
rychle k vymizení obtíží pacienta, k postupné úpravě hodnot
krevního obrazu, funkčního vyšetření plic a snižování precipi-
tinů. Kontrolní HRCT vyšetření plic prokázalo úplné vymizení
původního nálezu. Léčbu bylo tak možno po dvou měsících
ukončit. Následné ambulantní kontroly vykazovaly další zlep-
šování, pacient dobře snášel zvyšovanou zátěž. Při poslední
kontrole šest měsíců po skončení léčby je po klinické, labora-
torní i funkční stránce zcela v pořádku. Zůstává pouze vyšší tě-
lesná hmotnost, která začala narůstat v souvislosti s podáváním
kortikoidů, ale při poslední kontrole měla opět klesající ten-
denci. Během pěti měsíců vyrostl pacient o 2,5 cm. Díky včasně
stanovené diagnóze a provedené léčbě se podařilo onemocnění
zvládnout bez trvalých následků. Prognóza závisí na důsledné
izolaci od vyvolávajícího mykotického zdroje.

Závěr
Kazuistika popisuje případ exogenní alergické alveolitidy

u 15letého chlapce, kde příčinou byla mykotická infekce (Can-
dida albicans) z náustku trubky, na kterou hrál v orchestru. Po-
stupný vývoj dušnosti provázel pokles vitální kapacity a difúzní

kapacity plicní na hodnoty kolem 50 % normy a průkaz preci-
pitačních protilátek na Candida albicans. Na HRCT hrudníku
byl prokázán difúzní oboustranný rozsev centrilobulárních,
mozaikovitě uspořádaných opacit typu mléčného skla. Po pře-
rušení kontaktu s infekcí a léčbě kombinací kortikoidů a anti-
mykotik, trvající dva měsíce, se klinický stav a všechny hodnoty
upravily k normě, nález na HRCT zcela vymizel.
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Představujeme odborné pracoviště…

Plicní klinika Fakultní nemocnice 
Hradec Králové 
a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
v Hradci Králové

Plicní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové a Lékař-
ské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové je jediným lůž-
kovým zařízením pro pneumologické pacienty v rámci Králo-
véhradeckého kraje. Historie lůžkové pneumologické péče
v rámci královéhradecké krajské a poté fakultní nemocnice
sahá do začátku 50. let. Od té doby se spolu s oborem pneu-
mologie, který z původně úzkého zaměření na tuberkulózu po-
stupně převzal péči o pacienty s celou šíří onemocnění dýcha-
cího ústrojí, měnil i charakter tohoto oddělení, které bylo
později přeměněno na kliniku. Původně Plicní klinika působila
v areálu nemocnice v Nechanicích, jehož geografická odlouče-
nost byla velkou překážkou dalšího rozvoje. Po přestěhování
do hlavního areálu Fakultní nemocnice se postupně podařilo
vybudovat kliniku úzce spolupracující s dalšími klinikami a řa-
dící se mezi špičková pracoviště u nás.

Přes omezení spojená s nedostatečnou lůžkovou kapacitou,
vyplývající z historických souvislostí, je v současné době Plicní
klinika plně personálně i přístrojově vybavena ke zvládnutí celé
šíře pneumologických onemocnění. Klinika disponuje špič-
kově vybavenou laboratoří vyšetřování plicní funkce, broncho-
logickým pracovištěm, kromě standardních lůžek má i samo-
statnou jednotku intenzivní péče a laboratoř pro diagnostiku
poruch dýchání ve spánku. V provozu je řada specializovaných
poraden pro závažná onemocnění dýchacího ústrojí. Kromě
klinické a výzkumné práce klinika plní řadu úkolů v rámci pre-
graduálního i postgraduálního vzdělávání, organizuje speci-
ficky zaměřené stáže, semináře a workshopy.

Přednostou Plicní kliniky LF UK a FN Hradec Králové je od roku
2002 doc. MUDr. František Salajka, CSc. Zeptali jsme se,
jakým způsobem je možné charakterizovat vědecký a výzkumný
profil kliniky v současné době?

Hlavním směrem vědeckého výzkumu kliniky se postupně
staly choroby dýchacího ústrojí spojené s bronchiální ob-
strukcí, především chronická obstrukční plicní nemoc
(CHOPN), dále bronchiální astma, bronchiektazie a cystická
fibróza. Pracovníci kliniky nejen že stojí v čele aktivit vedou-
cích k vypracování doporučených postupů pro tyto choroby,
k založení registrů nemocných či k zavádění nových léčebných
postupů, ale získávají renomé i na mezinárodním poli. Z této
oblasti bych zmínil především dvě léčebné metody, v jejichž
zavádění a uplatňování v praxi patří Plicní klinika k průkop-
níkům. Jde především o projekt ambulantního rehabilitačního
programu pro nemocné s CHOPN, jímž prošlo již více než 400
pacientů, a který prokazatelně vede k výraznému zlepšení jejich

objektivního i subjektivního stavu. Další metodou jsou bron-
choskopické volumredukční výkony, prováděné pomocí spe-
ciálních chlopní zaváděných do bronchiálního stromu, kde
máme vypracovaný přesný postup předcházejících vyšetření
sloužících k vytipování vhodných pacientů; díky tomu v sou-
časné době dosahujeme výborných výsledků s minimálním
počtem komplikací.

Stranou odborného zájmu pracovníků kliniky nejsou ani
další oblasti pneumologie. Klinika patří k průkopníkům ultra-
zvukového vyšetření hrudníku a plic, pracují zde vysoce spe-
cializovaná centra s často nadregionální působností pro ne-
mocné s nádory dýchacího ústrojí, s intersticiálními plicními
nemocemi, s cystickou fibrózou, s poruchami dýchání ve
spánku, s těžkým astmatem (klinika patří mezi zakládající pra-
coviště Národního centra pro těžké astma) a další. K lepší mož-
nosti vědeckého zpracování slouží vkládání údajů o pacientech
ošetřovaných a léčených na klinice do specializovaných registrů
– jde o nemocné s rakovinou plic, s intersticiálními plicními
procesy a s CHOPN.

doc. MUDr. František Salajka, CSc
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PŘEDSTAVUJEME ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ…
PLICNÍ KLINIKA FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ 

A LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V HRADCI KRÁLOVÉ

Klinika je dlouholetým organizátorem významných celostátních
i regionálních vzdělávacích akcí pro lékaře i sestry. Letos se budou
konat již 19. Hradecké pneumologické dny. Na co se mohou
účastníci letos těšit, prozradíte nosná témata?

Hradecké pneumologické dny se každoročně soustředí na
problematiku chorob spojených s bronchiální obstrukcí, dále
na zánětlivá onemocnění, intersticiální plicní procesy a další
oblasti. Tradičně je mezi těmito tématy i tuberkulóza a další
mykobakteriózy. Ve výběru témat i v pokynech autorům sdě-
lení klademe velký důraz na to, aby přednášky měly edukativní
charakter, aby místo diskusí o vysoce specializovaných problé-
mech, které jistě prošlapávají cestu do budoucnosti, ale setká-
vají se s malým ohlasem mezi řadovými pneumology, před-
nášky shrnovaly současný pohled na danou problematiku,
zdůraznily posun proti minulým názorům a doporučením
a především vyústily v jasná poselství pro běžnou klinickou
praxi. Plánujeme také pokračovat ve zcela specifickém bloku,
který jsme premiérově uvedli loni a který jsme nazvali „PhD
je sexy“. Snažíme se v tomto bloku, kde vystupují mladí kole-
gové, kteří dokončili postgraduální studium, ukázat, že věda
nemusí být jen suchopárné bádání zcela odtržené od praxe, ale
naopak v konkrétních příkladech uvést vědecké projekty, je-
jichž výsledky se odrazily v běžné medicínské praxi. Součástí
letošních Hradeckých pneumologických dnů budou i samo-
statné workshopy, o které byl velký zájem i v minulých roční-
cích. Letos se budeme věnovat neinvazivní plicní ventilaci,
plicní rehabilitaci a rozšířené kardiopulmonální resuscitaci.
Velkou pozornost věnujeme i vytvoření atraktivního a přínos-
ného odborného programu pro pneumologické sestry.

Kromě Hradeckých pneumologických dnů, které jsou kaž-
doročně vrcholem našeho snažení, pořádá Plicní klinika celou
řadu dalších akcí v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů.
Po velmi úspěšných dvou ročnících celodenních seminářů „…
na dřeň“ (CHOPN na dřeň a IPF na dřeň) plánujeme příští roč-
ník věnovat respiračním infekcím. Okruh pravidelných úča-
stníků si získal Mezikrajský seminář pneumologů královéhra-

deckého, pardubického a středočeského kraje, pořádaný tra-
dičně v krásném prostředí Deštného v Orlických horách. Kaž-
doročně také na klinice probíhá několik postgraduálních stáží
a kurzů i pod organizací IPVZ Praha.

Stojíte v čele jednoho ze špičkových českých pneumologických
pracovišť, domníváte se, pane docente, že česká pneumologie do-
sahuje světových standardů, jaké řeší problémy a kde jsou její li-
mity?

Podle mého názoru je možné odpověď na Vaši otázku, za-
měřenou na srovnání úrovně české pneumologie se světem,
rozdělit na dva okruhy. Na jedné straně stojí běžná pneumolo-
gická praxe, způsob, jakým je o nemocné s různými druhy po-
stižení dýchacího ústrojí pečováno. Jsem přesvědčen, že na
tomto poli, v oblasti diagnostiky a léčby pneumologických one-
mocnění plně sneseme srovnání s vyspělými státy. Tím v žá-
dném případě nechci tvrdit, že je vše ideální a že není co zlep-
šovat, ale uvědomíme-li si, že žádný zdravotní systém není
bezchybný a vezmeme v potaz slabiny a nedostatky zdravotní
péče v dalších státech, tak v tomto srovnání naše pneumologie
obstojí zcela jistě.

Na druhé straně je možné se zamyslet nad úrovní vědecké
práce v oblasti pneumologie u nás. Obávám se, že zde není vy-
užit potenciál, který by kolegové mohli nabídnout a zúročit
v projektech, studiích a výzkumných aktivitách, jejichž výsledky
by byly s uznáním přijímány na mezinárodním poli. Jedním de-
chem je ale nutné dodat, že to nevnímám jako jednoznačnou
chybu nás pneumologů, resp. lékařů obecně, protože podmínky
k vědecké práci u nás mají k dokonalosti velmi daleko. Pracovní,
a především administrativní zátěž kladená na lékaře dosahuje
již takového stupně, že najít čas a sílu k vědecké práci vyžaduje
přinést oběti nejen osobní, ale i v rámci rodiny. O to více si
cením těch, jimž se daří na mezinárodním poli prorazit a kteří
jsou uznáváni nejen v rámci České republiky.

Za rozhovor poděkovala Klára Krupičková
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Exogenní alergická alveolitida

Zuzana Antušová
Plicní klinika, LF UK a FN Hradec Králové

Souhrn
Článek prezentuje kazuistiku 58letého pacienta, který byl přijat k došetření měsíc

trvající, v čase progredující dušnosti a produktivního kašle. Při přijetí byla přítomna ma-
nifestní respirační insuficience, těžce omezené plicní funkce, na RTG hrudníku a ná-
sledně doplněném HRCT byl obraz postižení plicního intersticia. Na základě anamnes-
tických údajů a klinických vyšetření byla pacientovi diagnostikována subakutní forma
exogenní alergické alveolitidy. Po zahájení kortikoterapie došlo k úplné regresi klinických
příznaků, vymizení nálezu z RTG a signifikantnímu zlepšení plicních funkcí.

Summary
Exogenous allergic alveollitis

The paper presents a case report of a 58years old patient, who was admitted to a ho-
spital due to one month lasting, progressive dyspnea and productive cough. A manifest
respiratory insufficiency and severely limited pulmonary function were present on ad-
mission, X-ray subsequently supplemented with HRCT revealed a damage of pulmonary
interstitium. The patient was diagnosed with a subacute form of exogenous allergic al-
veollitis based on his history and clinical examinations. Following the initiation of cor-
ticosteroid treatment the clinical symptoms completely resolved, X-ray finding returned
to norm and pulmonary functions significantly improved.

Antušová, Z. Exogenní alergická alevolitida. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 12, 
1: 12–15, 2015.
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Úvod
Exogenní alergická alveolitida (EAA), laické veřejnosti

známá jako „farmářská plíce“, je difuzní postižení plic, které se
rozvíjí po opakované inhalační expozici organickému antigenu
u disponovaného jedince.

Diagnostika tohoto onemocnění se opírá o klinické vyše-
tření, HRCT obraz, analýzu bronchoalveolarní laváže (BAL)
a údaj o expozici inhalačního antigenu.

Klinický obraz je variabilní v závislosti na stadiu onemoc-
nění. V tzv. akutní fázi se do 4–8 hodin po intenzivní expozici
antigenu objeví potíže připomínající „chřipkové“ příznaky (te-
ploty, třesavky, slabost, artralgie, myalgie) doprovázené duš-
ností, kašlem, event. tlakem na hrudi. Příznaky vymizí do 48
hodin a znovu se mohou objevit při opakované expozici anti-
genu. Subakutní a chronická EAA se projevují progredující ná-
mahovou dušností, kašlem, slabostí, nechutenstvím a hubnu-
tím. Vzniká při dlouhodobé expozici antigenu o nízké
koncentraci, obvykle v domácím prostředí (Vašáková et al.
2011). Na HRCT plic v akutní fázi onemocnění nacházíme
opacity mléčného skla. U subakutní formy bývá často přítomna
trias: centrilobulární mikronodulace, mléčné sklo a mozaiková
struktura plicního parenchymu s air-trappingem na exspirač-
ních scanech. Chronické formy se na HRCT projevují formou
centrilobulárních a peribronchiálních nodulů (tyto ale nejsou
podmínkou), retikulonodulacemi, voštinou, která může být

v kombinaci s air-trappingem a emfyzémem či s výše popsa-
nými noduly. U neaktivního onemocnění mohou voština a re-
tikulonodulace dominovat bazálně, obvykle ale bývají spíše
v horních lalocích (Šterclová 2011). V bronchoalveolární te-
kutině (BAT) je v akutním stadiu vyšší procentuální zastoupení
neutrofilů a lymfocytů, může být i vyšší procentuální zastou-
pení eozinofilů a žírných buněk. U subakutní formy popř. formy
s přetrvávající aktivitou onemocnění je v BAL vyšší procentuální
zastoupení lymfocytů (nad 20 % u kuřáků, 30 % u nekuřáků),
obvykle nízký poměr CD4/CD8 T-lymfocytů, vyšší procentu-
ální zastoupení eozinofilů a žírných buněk. V chronické fázi
onemocnění bez známek aktivity mohou být lymfocyty v BAL
v normě, hodnoty CD4/CD8 variabilní, i zvýšené, při výra-
zném fibrotickém plicním postižení vyšší procentuální zastou-
pení neutrofilů (Šterclová 2011). Při nejasném obrazu je nutná
histologická verifikace. Onemocnění se nejčastěji vyskytuje
u mužů středního věku, nekuřáků. Některé formy EAA mají
familiární výskyt.

Základem léčby je zamezení další expozici inhalačnímu an-
tigenu. V akutní fázi nemoci, při těžkém průběhu a u progredu-
jící EAA je doporučena terapie systémovými steroidy. U pokro-
čilejších forem spojených s fibrotizací lze zahájit kombinovanou
imunosupresivní léčbu s azathioprinem. Prognóza závisí na více
faktorech (typ antigenu, doba expozice, vnímavost jedince).
Akutní formy mají prognózu výrazně lepší než chronické pro-
gredující formy onemocnění (Vašáková et al. 2011).
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Kazuistika
58letý pacient byl přijat na naši kliniku pro akutní potíže

koncem října 2014 k došetření náhle vzniklé, v čase progredu-
jící dušnosti a kašle. Jedná se o pacienta s anamnézou ICHS
(po infarktu myokardu a následném aortokardiálním bypassu),
hypertonika, diabetika na perorálních antidiabetikách, po ra-
dikální prostatektomii a následné radioterapii pro karcinom
prostaty před 7 lety, bez známek recidivy onemocnění. Je to bý-
valý kuřák s anamnézou 20 balíčkoroků. Pracuje jako technik
na dráze. Nynější onemocnění: při přijetí pacient udával, že
do září 2014 byl bez dechových potíží. Od poloviny září 2014
u něj ale došlo k náhlému zhoršení dechu, které se v čase zhor-
šovalo, v době příjmu ušel bez zadýchání cca 100 m, otoky dol-
ních končetin nepozoroval, v noci se pro dechové potíže ne-
budil, nemusel stlát více polštářů pod hlavou. Nově se taky
objevil produktivní kašel (vykašlával světlé hleny), bez příměsi
krve. Od začátku potíží byl bez teplot, bolesti na hrudi při kašli
či dýchání neměl. Chuť k jídlu byla dobrá, pacient nezhubl. Na
cílený dotaz negoval kontakt se zvířaty, práci v prašném pro-
stření či inhalaci nějaké dráždivé látky. Neudával zvýšené po-
cení v noci, slabost či únavu. Uvedl, že cca 2 týdny od vzniku
potíží byl na plicním vyšetření, kde mu dali antibiotika a fou-
kátka na roztažení průdušek – tato léčba ale nevedla ke zlepšení
potíží, proto přišel na vyšetření na příjmovou ambulanci.

V den přijetí byl pacient bez klidové dušnosti (dechová fre-
kvence – DF 16/min), při řeči se ale zadýchával (DF 24/min),
horizontální polohu toleroval, bilaterálně bazálně byly přít-
omny inspirační krepitace do poloviny plic, ostatní nález byl
v normě. Saturace krve kyslíkem byla 89 % – analýzou arteri-
álních krevních plynů byla objektivizována již těžká hypoxe-
mická respirační insuficience (pO2 6,22 kPa, pCO2 5,40 kPa,
pH 7,396). Ve výsledcích laboratorního vyšetření byla přítomna

mírná elevace CRP (40 mg/l), bez leukocytózy, mírně zvýšeno
proBNP (49 pmol/) a D-dimery (1,08 mg/l FEU). Ostatní pa-
rametry biochemického vyšetření a vyšetření krevního obrazu
byly v normě.

Na RTG hrudníku byla patrná zmnožená intersticiální plicní
kresba s obláčkovitými infiltráty difúzně (viz obr. 1), nebyly
přítomny známky městnání. Vzhledem k anamnéze náhle
vzniklé dušnosti, pozitivitě D-dimerů bylo doplněno CTAG plic
a HRCT řezy: plicní embolie byla vyloučena. Na HRCT byl
obraz difuzního postižení plicního intersticia s okrsky mléč-
ného skla i centrilobárními opacitami, bez kraniokaudálního
gradientu, místy vzhled mozaiky – na 1. místě byla zvažována
subakutní forma exogenní alergické alveolitidy (EAA), nebyl
obraz městnavých změn (HRCT obraz viz obr. 2 a 3). Funkční
vyšetření plic prokázalo těžkou restrikční ventilační poruchu
a těžkou poruchu plicní difuze (viz tabulka).

Léčba
Respirační insuficience byla korigována oxygenoterapií,

vzhledem k mírné elevaci CRP jsme empiricky zahájili ATB
léčbu amoxicilinem. K vyloučení postižení plicního intersticia
při systémovém onemocnění či imunodeficitu byl proveden
revmatologický screening a vyšetření základní třídy imunoglo-
bulinů.

K došetření postižení plicního intersticia byla provedena
bronchoskopie s CT navigovanou BAL, difuzní alveolární he-
moragie byla vyloučena. Transbronchiální plicní biopsii
(TBLB) jsme vzhledem k těžké poruše plicní difuze neindiko-
vali.

6. den hospitalizace došlo při ATB léčbě k normalizaci zná-
mek zánětu, trvala ale stacionární respirační insuficience. Ana-
lýzou bronchoalveolární tekutiny (BAT) byla vyloučena in-
fekční etiologie pneumonitidy (aerobní, anaerobní
i mykologická kultivace BAT byla bez záchytu infekčního
agens, respiračních syncyciální virů, adenovirů, chřipky, my-
coplazmy, chlamydie, cytomegalovirové infekce, pneumocysty,
aspergila, PCR na BK viry a atypy, kultivace na legionelu a no-
kardii – vše bylo negativní). Cytologická i imunofenotypizační
analýza BAT prokázala smíšenou lymfocyto-neutrofilní alveo-
litidu (44 % lymfocytů s převahou cytotoxických CD8+ lym-
focytů a 28 % neutrofilů). Vzhledem k tomu, že nález na HRCT
plic i analýza BAT byly v korelátu s EAA, byl pacient opakovaně
cíleně tázán na možnou inhalační expozici, které si ale nadále
nebyl vědom. Až po dotazování rodinných příslušníků jsme
získali informaci, že dechové potíže a i jejich následné zhoršo-
vání jsou v jednoznačné souvislosti s opakovaným štípáním
ztrouchnivělého dříví. Na základě klinických potíží, HRCT
změn, analýzy BAT, funkčního vyšetření plic, expoziční anam-
nézy a po vyloučení infekční příčiny a systémového onemoc-
nění (negativní revmatologický screening), jsme nález po kon-
zultaci na mezioborovém RTG semináři uzavřeli jako
subakutní formu EAA.

7. den hospitalizace byla zahájena terapie systémovými kor-
tikoidy: prednison v dávce 0,5 mg/kg/den. Tato dávka byla do-
poručena po dobu 14 dnů, pro doma byla doporučena po-
stupná deeskalace dávky (á 10 mg každé 3 týdny na cílovou

Obr. 1: Na RTG hrudníku byla patrná zmnožená interstici-
ální plicní kresba s obláčkovitými infiltráty difúzně.
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dávku 20 mg prednisonu/den). Současně byla zahájena gastro-
protekce (IPP).

11. den hospitalizace byl pacient ve stabilním stavu propuš-
těn domů. Při dimisi byla přítomna pouze latentní respirační
insuficience (desaturace při šestiminutovém testu chůzí – 
6-MWT na 82 %), pacient byl poučen o nutnosti úplné elimi-

nace další expozice ztrouchnivělým dřevem. Byl předán do di-
spenzární péče naší poradny pro plicní intersticia. Při ambu-
lantní kontrole po osmi týdnech léčby systémovými steroidy
byl pacient subjektivně zcela bez dechových potíží, měl dobrou
toleranci námahy, byl bez kašle. Na kontrolním skiagramu
hrudníku došlo k plné regresi plicních infiltrátů (obr. 4), na
funkčním vyšetření došlo k signifikantnímu zlepšení restrikční
ventilační poruchy i poruchy plicní difuze (viz tabulka), při 
6-MWT přetrvávaly mírné desaturace (90 %).

Závěr
Jedná se o „učebnicový“ příklad, kdy opakovaná expozice

inhalačnímu antigenu vedla ke klasickým klinickým i parakli-
nickým projevům exogenní alergické alveolitidy. Velmi často
si ale pacienti souvislost s expozicí inhalační noxou vstupně
vůbec neuvědomují. Proto je nesmírně důležité, zvláště v pří-
padě kdy nám diagnózu podporují výsledky paraklinických vy-
šetření, opakovaně se pacienta ale i jeho rodinných příslušníků
dotazovat na možnou inhalační expozici. V případě, že tuto
souvislost z anamnestických dat nemůžeme najít a podezření
na EAA trvá, je možné doplnit vyšetření specifických protilátek
ve třídě IgG proti možným senzibilizujícím antigenům (mož-
nosti detekce jednotlivých antigenů viz Šterclová 2011). Sa-
motné klinické projevy EAA jsou nespecifické a závislé na sta-
diu onemocnění. Proto je nutno v diferenciální diagnostice

Obr. 2: Obraz HRCT Obr. 3: Obraz HRCT

Obr. 4: Kontrolní skiagram hrudníku: plná regrese plicních
infiltrátů 

vstupně 37 % 66 % 36 % 38 % 82 23 % 55 %
po 8 týdnech léčby 71 % 76 % 71 % 75 % 81 51 % 84 %

VC TLC FVC FEV1 FEV1/IVC TLCO KCO

Tab. 1: Vybrané parametry funkčního vyšetření plic
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EXOGENNÍ ALERGICKÁ ALVEOLITIDA

v akutních stadiích vyloučit hlavně infekční etiologii, u suba-
kutní a chronické formy myslet na sarkoidózu, plicní fibroti-
zující onemocnění (intersticiální plicní fibróza – IPF, nespeci-
fická intersticiální plicní pneumonie – NSIP, vaskulitidy) či
polékové postižení. V samotné diagnostice je velmi důležitá
mezioborová spolupráce radiologa (správný popis HCRT ná-
lezu, CT navigovaná BAL), patologa (odečet BAL) a pneumo-
loga (zhodnocení všech nálezů, zahájení a vedení terapie).
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Souhrn
Předkládané sdělení se zabývá otázkou široké diferenciální diagnostiky plicních loži-

sek. Na konkrétním případě pacientky s jednoznačnými rizikovými faktory pro malig-
nitu poukazuje i na možnost v úvodu málo pravděpodobné konečné diagnózy. I po sta-
novení diagnózy a zahájení cílené terapie se může objevit řada faktorů, které terapeutické
úsilí komplikují.

Summary
Differential diagnosis of a pulmonary lesion, or a fast track from metastasis to a se-
vere eosinophilia

The presented paper deals with the extensive differential diagnosis of pulmonary le-
sions. Through a particular case report of a female patient with clear risk factors for ma-
lignancy it demonstrates the possibility of initially unlikely final diagnosis. Even after
the diagnosis has been made and targeted treatment has been initiated, several factors
may appear that complicate the therapeutical effort.

Bureš, J. Diferenciální diagnostika plicního ložiska aneb rychlá cesta od metastázy k těžké eozinofilii.
Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 12, 1: 16–18, 2015.

Klíčová slova
 plicní ložisko
 metastáza
 plicní biopsie
 eosinofilie

Keywords
 pulmonary lesion
 metastasis
 pulmonary biopsy
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Diferenciální diagnostika plicního ložiska 
aneb rychlá cesta od metastázy k těžké eosinofilii

Úvod
Diferenciální diagnostika plicních ložisek je prakticky kaž-

dodenní problematikou pneumologa. Plicní ložisko je patolo-
gická plicní léze, která může mít různou etiologii, patogenezi
i prognózu. Základním projevem je přítomnost zastínění na
skiagramu hrudníku. Plicní ložiska mohou být solitární, či ví-
cečetná. Dle velikosti rozlišujeme plicní uzly, které jsou cha-
rakterizované dobře ohraničeným, izolovaným, okrouhlým stí-
nem s průměrem do 3 cm. Velikostní omezení vyplývá ze
zkušeností, že léze nad 3 cm jsou častěji maligní, zatímco léze
menší než 3 cm jsou častěji benigní. Větší ložiska jsou někdy
označována jako plicní masy, což jsou homogenní, ale i neho-
mogenní útvary o průměru větším než 3 cm. Jsou obvykle hůře
ohraničené, častěji nepravidelného tvaru, mohou splývat
s okolními strukturami hrudníku.

Vzhledem k prezentovanému případu se více zaměříme na
solitární plicní léze.

Etiologie solitárního plicního uzlu je široká, zahrnuje be-
nigní i maligní příčiny. Z benigních stavů se může jednat o ha-
martom, který tvoří 5 % solitárních uzlů, s dobrým ohraniče-
ním, hladkými konturami, na HRCT s častým průkazem
kalcifikací a tuku. Dalšími příčinami může být chondrom, tu-
berkulom při tuberkulóze či atypické mykobakterióze, s pred-
ilekcí v horních lalocích, bronchogenní cysta, bronchiální atré-
zie, plicní arteriovenózní malformace, či další vzácné benigní
plicní nádory.

Výrazně častějšími příčinami bývají maligní onemocnění.
Ze zhoubných nádorů plic a průdušek má nejvyšší prevalenci
bronchogenní karcinom, jehož zastoupení mezi všemi nádory
plic a průdušek je 90 %. Nádorová infiltrace se na skiagramu
zobrazuje jako různě velké zastínění centrálně v oblasti plic-
ního hilu, či periferně v parenchymu. Zastínění může být ne-
pravidelné a neostře ohraničené. Pro přítomnost rozpadu
svědčí centrální projasnění. Další příčinou mohou být karci-
noidy, sekundární plicní nádory, čili metastázy nejrůznějších
maligních tumorů. Do plic nejčastěji metastazují nádory prsu,
plíce, trávicí trubice, ledvin, štítné žlázy, prostaty, lymfomy
a melanoblastom.

Jako vícečetné plicní uzly či masy se mohou prezentovat
pyemické abscesy, revmatoidní uzly, uzly při amyloidóze, granu-
lomatóze s polyangiitidou, invazivní aspergilóze. Z maligních
příčin pak vícečetné hematogenní metastázy a lymfomy.

Kazuistika
V naší kazuistice bychom rádi uvedli případ 47leté paci-

entky, u které byl v dubnu 2013 diagnostikován středně dife-
rencovaný lobulární karcinom prsu, s ložiskem o průměru
9 mm, staging pT1N0M0. Pacientka podstoupila parciální
mastektomii s exstirpací sentinelové uzliny, která byla histolo-
gicky negativní. Následně absolvovala adjuvantní radioterapii
50 Gy v 25 frakcích s boost dávkou 14 Gy v 7 frakcích na lůžko
nádoru. Následovala adjuvance tamoxifenem až doposud.
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DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA PLICNÍHO LOŽISKA 
ANEB RYCHLÁ CESTA OD METASTÁZY K TĚŽKÉ EOSINOFILII

Chronicky se pacientka léčí s arteriální hypertenzí. Rodinná
anamnéza je bezvýznamná. Alergie neudává. Pracuje jako lym-
foterapeutka na rehabilitaci, žije s rodinou. Z pravidelné me-
dikace užívá losartan a tamoxifen. Kouřila od 18 do 28 let 10
cigaret za den, tj. kuřácká anamnéza 5 balíčkoroků.

V rámci následných pravidelných dispenzarizačních kontrol
u onkologa bylo v červenci 2014 diagnostikováno plicní ložisko
v pravém dolním laloku, velikosti 22x17 mm (obr. 1). Na CT
byly vyloučeny jiné vedlejší nálezy, včetně lymfadenopatie. Pa-
cientka byla zcela asymptomatická. Doplněno PET/CT, které
prokázalo zvýšenou metabolickou aktivitu v ložisku (obr. 2).
K histologické verifikaci byla provedena biopsie ložiska pod
CT kontrolou, která byla nevýtěžná (histologicky převažovala
kosterní svalovina a jaterní parenchym, v okraji preparátu
chronický zánětlivý infiltrát v plicním intersticiu).

Bez dalšího došetření (bronchoskopie, předoperační vyše-
tření plicních funkcí), bez vědomí pneumologa a bez prezen-
tace na meziklinickém semináři byla onkologem indikována
atypická resekce 9. a 10. segmentu pravé plíce, která byla pro-
vedena ještě v tomtéž měsíci. Nečekaným nálezem z perope-
rační biopsie byl obraz granulomatózního zánětu s nekrotizací
s granulomy přímo ústícími do dýchacích cest, s přítomností
acidorezistentních tyčí. Mikroskopická pozitivita byla následně
ověřena i mikrobiologem s kvantifikací na ++. Pacientka byla
pro suspekci na tuberkulózu izolována a byla zahájena terapie
antituberkulotiky ve čtyřkombinaci (isoniazid, rifampicin,
etambutol, pyrazinamid). Z resekátu byly založeny kultivace
na pevných i tekutých půdách. Při takto nastavené terapii došlo
ke vzniku očekávatelné mírné hepatopatie (elevace zejména
obstrukčních jaterních enzymů na maximálně dvojnásobek
normy), ale současně i signifikantní eosinofilie. Za 13 dní po
nasazení léčby bylo v diferenciálním rozpočtu 37 % eosinofilů
při celkově normálním počtu leukocytů, přičemž před operací
byl počet eosinofilů pouze lehce zvýšen (5,7 %).

20. den léčby byla hlášena pozitivní kultivace z resekátu v te-
kuté půdě (MGIT) s nálezem atypického mykobakteria, které
bylo pomocí PCR identifikováno jako Mycobacterium avium.

S odstupem byla kultivační pozitivita potvrzena i nálezem
v pevné půdě. Proto byla ukončena izolační opatření, terapie
antituberkulotiky změněna dle standardu American Thoracic
Society (ATS), zvoleno intermitentní dávkování 3x týdně ve
složení: rifampicin, etambutol, klaritromycin. Byla doplněna
flexibilní bronchoskopie s BAL ze segmentu B5 pravého střed-
ního laloku, která před operací nebyla provedena, s normálním
endobronchiálním nálezem. PCR z BAL bylo negativní, ná-
sledně i kultivace BAL byla negativní. 

Po změně terapie došlo k postupnému poklesu eosinofilie.
Třetí den bylo v krevním obraze ještě 36 % eosinofilů, šestý den
již 20 %. Pacientka byla propuštěna z hospitalizace a předána
do péče spádového pneumologa, po dvou měsících je v kon-
trolním krevním obraze 10 % eosinofilů.

Diskuse
Plicní ložisko u prezentovaného případu pacientky s riziko-

vými faktory karcinomu prsu v anamnéze a s pozitivní kuřác-
kou anamnézou bylo podezřelé z malignity. Vzhledem k ab-
senci lymfadenopatie a charakteru ložiska bylo na prvním
místě pomýšleno na metastázu karcinomu prsu než na pri-
mární bronchogenní karcinom. Zcela jistě byla indikována his-
tologická verifikace ložiska, měla být ale doplněna i flexibilní
bronchoskopie s odběrem materiálu na cytologii, tím spíše
vzhledem k nediagnostické plicní biopsii. Histologický nález
z resekátu byl jistě překvapující, nicméně prognóza pro paci-
entku příznivější. Po úvodní suspekci na tuberkulózu byla po
obdržení výsledku kultivací definitivně stanovena diagnóza
atypické aviární mykobakteriózy. Po nasazení terapie antitu-
berkulotiky došlo ke vzniku signifikantní eosinofilie, pro kte-
rou nebylo jasné vysvětlení. Alergická reakce byla vzhledem
k negativní alergologické anamnéze nepravděpodobná, navíc
bez jakýchkoliv klinických alergických projevů. Byly vyloučeny
parazitární infekce – provedena série tří parazitologických vy-
šetření stolice a sérologie na tkáňové helmintózy, vše s nega-
tivním výsledkem. Pomýšleno bylo i na myeloproliferaci, indi-

Obr. 1: Nález z července 2014: plicní ložisko v pravém dol-
ním laloku (22x17 mm)

Obr. 2: PET/CT prokazující zvýšenou metabolickou aktivitu
v ložisku
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kováno provedení sternální punkce, nicméně pacientka výkon
odmítla. Pro myeloproliferaci nesvědčil normální počet leuko-
cytů ani normální nález v ostatních krevních řadách. Pro po-
lékovou etiologii eosinofilie svědčila časová souvislost s nasa-
zením terapie antituberkulotiky, i signifikantní pokles po
změně AT terapie po průkazu atypického mykobakteria. Z po-
užité čtyřkombinace antituberkulotik v úvodu je eosinofilie
v SPC popisována u isoniazidu a rifampicinu (u méně než 1
z 10 000 případů). Vzhledem k rychlému poklesu počtu eosi-
nofilů po vysazení isoniazidu po změně AT terapie a vyloučení
ostatních příčin jsme etiologii eosinofilie v tomto případě ozna-
čili jako polékovou. Přetrvávající lehká eosinofilie po dvou mě-
sících je vysvětlitelná pokračováním terapie rifampicinem.
V případě přetrvávání i po vysazení AT léčby po 12 měsících
od dosažení kultivační negativity, by bylo jistě vhodné paci-
entku přesvědčit o přínosnosti sternální punkce.

Závěr
Popisovaný případ uvádí několik závěrů důležitých pro běž-

nou praxi. Přítomnost plicního ložiska u pacienta se zřejmými
rizikovými faktory pro malignitu, nemusí být ve skutečnosti
ani primární, ani sekundární malignitou. Je nutné vzít do
úvahy celou širokou diferenciální diagnostiku plicních ložisek.
Ne každý pozitivní nález acidorezistentních tyčí odpovídá tu-

berkulóze, může se jednat o mykobakteriózu, ale také o nokar-
diózu, aktinomykózu či korynebakteriózu. Terapie základními
antituberkulotiky, isoniazidem a rifampicinem, ač v malém
procentu případů, může být komplikována závažnou eosinofi-
lií, která po vysazení rychle regreduje. Na polékovou etiologii
je nutno myslet při diferenciální diagnostice eosinofilie.
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Plicní alveolární proteinóza

Jiří Ruta
Plicní klinika, LF UK a FN Hradec Králové

Souhrn
Plicní alveolární proteinóza (PAP) je vzácné plicní onemocnění charakteristické hro-

maděním surfaktantu podobných fosfolipoproteinů v plicních sklípcích a intersticiu
a může vést až k respiračnímu selhání. Vyskytuje se zejména u kuřáků. V dětství se ob-
jevuje vrozená forma nemoci, v dospělosti formy získané – dominuje forma autoimu-
nitní, v menší míře je zjištěna forma sekundární při jiném určeném stavu. Diagnostika
je založená na kombinaci výpočetní tomografie s vysokým rozlišením (HRCT), bron-
choalveolární laváže (BAL) a histologie z transbronchiální biopsie (TBLB) nebo otevřené
biopsie plic (OLB). Hlavní léčebnou metodou je laváž plíce, u sekundárních forem dále
léčba primárního onemocnění, zejména u vrozené formy je často konečným řešením
transplantace plic. Slibnou metodou léčby autoimunitní formy se jeví substituce rekom-
binantním faktorem stimulujícím granulocyty a makrofágy (GM-CSF). Důležité je také
ukončení kouření.

Summary
Pulmonary alveolar proteinosis 

Pulmonary alveolar proteinosis (PAP) is a rare pulmonary disease characterized by
the accumulation of surfactant-like phospholipoproteins in alveoli and interstitium that
may result in respiratory failure. It affects mainly smokers. Congenital form of the disease
occurs in childhood, acquired forms occur in adulthood; the most common form is the
autoimmune form, the secondary form accompanying other specified conditions is dia-
gnosed less often. The diagnosis is based on a combination of high resolution computer
tomography (HRCT), bronchoalveolar lavage (BAL) and histology obtained from trans-
bronchial biopsy (TBLB) or open lung biopsy (OLB). The main therapeutical method is
a whole-lung lavage and the treatment of primary disease in the secondary forms. Lung
transplantation is often the final solution predominantly in the congenital form. The sub-
stitution with recombinant granulocytes stimulating factor and macrophages stimulating
factor (GM-CSF) seems to be a promised therapeutical method in the autoimmune form.
Smoking cessation is also important.

Ruta, J. Plicní alveolární proteináza. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 12, 1: 19–23, 2015.

Klíčová slova
 plicní alveolární 

proteinóza
 fibrobronchoskopie
 laváž plic

Keywords
 pulmonary alveolar 

proteinosis
 fibrobronchoscopy
 whole-lung lavage

Úvod
Plicní alveolární proteinóza (PAP) je difúzní plicní onemoc-

nění charakteristické hromaděním fosfolipoproteinů odvoze-
ných ze surfaktantu plicních sklípků. První případ byl publi-
kován v roce 1958 Rosenem (Sieracki et al. 1959).

Epidemiologie
PAP je vzácné onemocnění, jehož prevalence se odhaduje

na 0,1–0,37/100 000 obyvatel (Campo et al. 2012; Ben-Dov et
al. 1999). Převažují muži (2–4:1), až v 70 % jde o kuřáky. Prů-
měrný věk v době diagnózy je 39 let, ale může se objevit u no-
vorozenců stejně jako pacientů nad 70 let věku (Seymour et
Presneill 2002).

Etiopatogeneze
Surfaktant je za fyziologických okolností v plicních sklípcích

degradován alveolárními makrofágy, které se vážou na surfak-

tantové proteiny (SP) a ke své správné funkci musí být aktivo-
vány navázaným granulocytárním makrofágovým colony sti-
mulating faktorem (GM-CSF). Při poruše vazby alveolárního
makrofágu na SP nebo vazby s GM-CSF je degradace surfak-
tantu narušena a dochází tak k jeho akumulaci v plicních sklíp-
cích a intersticiu. Při dysfunkci GM-CSF je také narušena an-
timikrobiální aktivita neutrofilů.

Existují tři formy PAP: vrozená, autoimunitní (dříve idio-
patická) a sekundární. Až v 90 % případů se jedná o autoimu-
nitní formu PAP, kdy dochází k neutralizaci GM-CSF přítom-
nými autoprotilátkami proti GM-CSF (Patel et al. 2012).
U vrozených forem je přítomná mutace genu pro GM-CSF, re-
ceptoru alveolárních makrofágů pro GM-CSF nebo mutace
genů pro SP (Sieracki et al. 1959; Brasch et al. 2004; Dirksen et
al. 1997). Dědičnost vrozených forem je autozomálně recesivní
(Ioachimescu et Kavuru 2006). U sekundární formy je zjištěna
jiná nemoc či faktor jako vyvolávající příčina PAP (viz tab. 1).
Při nízké incidenci sekundárních PAP však vztah mezi PAP
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a jiným faktorem nemusí být jednoznačný. Např. infekce aso-
ciované s PAP mohou být spíše následkem imunodeficitního
stavu při PAP než její příčinou. Jsou také dokumentovány pří-
pady PAP s anamnézou inhalační expozice a současně přítom-
nosti anti GM-CSF (Costabel et Nakata 2010; Cummings et al.
2010).

Diagnostika
Nejčastějším příznakem je progredující námahová dušnost

a suchý kašel, ale klinický obraz může být od zcela asympto-
matického až po respirační selhání. Ve fyzikálním nálezu se
mohou objevit inspirační chrůpky (u 50 % nemocných), cya-
nóza (u 25 % nemocných) a v malém procentu i paličkovité
prsty (Vašáková et al. 2011). Výsledek vyšetření plicních funkcí
je buď nespecifický nebo s lehkou restrikční ventilační poru-
chou a zejména s dysproporciálním poklesem difúzní plicní
kapacity. V laboratorním nálezu se může objevit elevace laktát
dehydrogenázy, karcinom embryonálního antigenu, cytokera-
tinu-19, mucinu KL-6 a SP-A,B,C (Vašáková et al. 2011). Vý-
znam těchto laboratorních nálezů u PAP je nejasný. Přínosné
vyšetření autoprotilátek anti GM-CSF v séru či v tekutině BAL
není v ČR dostupné. Rentgenový snímek hrudníku (RTG)
ukáže měnlivé oboustranné plicní infiltráty. Základem diag-
nostiky je HRCT plic a histologická verifikace. Typickým
HRCT obrazem je tzv. „crazy paging“ – okrsky opacit denzity
mléčného skla (GGO) se ztluštěním interlobulárních sept
v různé distribuci, které často sousedí s normálním plicním pa-
renchymem. Tento nález je pro PAP typický, ale není ani se-
nzitivní, ani specifický. Objevuje se i u plicní sarkoidózy, lipo-
idní pneumonie, adenokarcinomu s lepidickým růstem,
pneumocystové pneumonie, nokardiózy, chronické eozinofilní
pneumonie, akutní intersticiální pneumonie, ARDS, plicní he-
morhagie či plicního edému (Vašáková et al. 2011; Rossi et al.
2003). Naopak u PAP můžeme najít HRCT obraz intersticiál-
ního, fokálního nebo nodulárního postižení až fibrózy nebo
samotných GGO. Ani absence plicních infiltrátů však PAP ne-
vylučuje (Juvet et al. 2008). Vždy má být provedena fibrobron-
choskopie (FBS) s provedením BAL a TBLB. BAL je makro-
skopicky zakalený, mléčné barvy a s tendencí sedimentovat
(Juvet et al. 2008). Cytologicky nalezneme velké pěnité makro-
fágy, zvýšené množství lymfocytů a zejména množství amorf-

ního materiálu PAS (Periodic Acid-Shiff) pozitivního (Vašá-
ková et al. 2011). BAL je diagnostický v 75 % případů PAP (Va-
šáková et al. 2011). Pokud výsledek BALu a TBLB nesvědčí pro
PAP, je indikována OLB (Juvet et al. 2008). V histopatologic-
kém obraze dominuje rozšíření a vyplnění plicních alveolů
amorfním PAS pozitivním materiálem, v kterém můžeme na-
lézt velké pěnité makrofágy a prázdné prostory po krystalech
cholesterolu. V těžších případech najdeme i fibrotizaci (Vašá-
ková et al. 2011).

Léčba
Ačkoliv léčebná strategie je volena podle formy PAP a kli-

nického stavu pacienta, tak terapeutickým standardem zůstává
již od šedesátých let 20. stolení laváž plíce (Campo et al. 2012).
Indikací k laváži plíce bez ohledu na formu PAP je těžká duš-
nost omezující pacienta v běžných životních aktivitách nebo
hypoxemie s pO2<8,66 kPa či alveolo-arteriálním tlakovým
gradientem kyslíku 5,33 kPa či více a nebo arterio-venózním
zkratem >10–12 %. Laváž plíce se provádí v celkové anestezii
se selektivní orotracheální intubací obou plic a umělou plicní
ventilací. Provádí se jak sekvenčně (při jednom výkonu laváž
jedné plíce a s odstupem i jen 1–2 dnů laváž druhé plíce) tak
i při jednom výkonu postupně na obou plicích (Campo et al.
2012). Kontraindikací laváže je nekorigovatelná porucha he-
mostázy a respirační infekce (Campo et al. 2012; Michaud et
al. 2009). V případě vysokého rizika celkové anestezie či při
kardiopulmonální nestabilitě lze zvážit provedení za pomoci
extrakorporální membránové oxygenace – ECMO (Cohen et
al. 2001). Mezi hlavní komplikace plicní laváže patří peripro-
cedurální hypoxemie, fluidothorax a/nebo pneumothorax,
pneumonie, sepse, nekardiální plicní edém, ARDS, hypokale-
mie a metabolická acidóza (Ioachimescu et Kavuru 2006).

Laváž plíce může zlepšit již po několika hodinách dušnost,
dále zlepšuje přežití, plicní funkce a po cca 6 týdnech i radio-
logický nález (Campo et al. 2012). Relaps PAP vyžadující další
laváže plíce se objevuje asi u 15 % nemocných (Michaud et al.
2009).

Obecným léčebným opatřením je ukončení kouření. Léčba
sekundárních forem PAP zahrnuje v první řadě léčbu základní
choroby, kdy např. úspěšná léčba hematoonkologických one-
mocnění vede i k regresi sekundární PAP (Campo et al. 2012).

Obr. 1: RTG hrudníku před a po intervencích Obr. 2: HRCT plic před a po intervencích
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Léčba vrozené formy PAP zahrnuje léčbu podpůrnou, v pokro-
čilých stadiích pak transplantaci plic (Seymour et Presneill
2002). Laváž plic je u vrozených forem méně účinná, v případě
rizika celkové anestezie u dětí může být provedena laváž jed-
notlivých plicních segmentů či laloků pomocí FBS v lokální
anestezii (Campo et al. 2012). V léčbě autoimunitní formy PAP
se slibně ukazuje substituce rekombinantním GM-CSF, nic-
méně horší výsledky v porovnání s laváží plíce (přes 30 % re-
lapsů PAP) tuto léčbu směřují k léčbě lehčích forem PAP či
k léčbě doplňkové k laváži plic (Campo et al. 2012). Byly pu-
blikovány případy úspěšné léčby autoimunitní formy PAP plas-
maferézou a biologickou léčbou – rituximabem (Kavuru et al.
2003; Kavuru et al. 2011). Role transplantace plic u získaných
PAP je zatím nejasná, relaps PAP po transplantaci plic je možný
(Parker et Novotny 1997).

Prognóza
Průběh nemoci je variabilní. V 8 % případů může dojít ke

spontánní remisi, lavážemi plic u získaných forem se dosahuje
sedmileté remise až u 70 % případů, pětileté přežití dosahuje
75 %. Nejčastější příčinou úmrtí je respirační selhání a infekce
(Campo et al. 2012; Vašáková et al. 2011).

Kazuistika
39leté kuřačce (10 balíčkoroků) byl v roce 2008 proveden

RTG s nálezem bilaterálních plicních infiltrátů (obr. 1) v rámci
předoperačního vyšetření před konizací děložního čípku z dů-
vodu mikroinvazivního karcinomu. Po výkonu byla na základě
tohoto snímku odeslána na plicní vyšetření. Subjektivně byla
přítomna pouze mírná námahová dušnost do schodů se zátěží
neomezující ji v běžném životě. Dva roky pracovala pacientka
jako tkadlena v prašném provozu, ale bez expozice pro vznik
PAP rizikových inhalačních látek. Bez jiných nemocí či riziko-
vých faktorů. Fyzikální nález byl zcela v normě, krevní tlak
120/70 mmHg, tepová frekvence 97 tepů/min, saturace kyslí-
kem 98 %, frekvence dechu 18/min. Laboratorní vyšetření vč.
krevních plynů bylo v mezích normy s výjimkou zvýšení lak-
tátdehydrogenázy (4,82 mmol/l). Vyšetření plicních funkcí
ukázalo středně těžkou poruchu transfer faktoru i transfer koe-
ficientu (TLCO 54 %, KCO 54 %) bez poklesu plicních objemů
(celková plicní kapacita TLC 85 %, usilovná vitální kapacita
FVC 84 %). Byla provedena HRCT plic s nálezem „crazy pa-
ging“ – nehomogenní rozsáhlé bilaterální infiltrace s hladkým
ztluštěním lobulárních sept a intralobulárního intersticia, bez
lymfadenopatie či fluidothoraxu (obr. 2). Následně provedena
FBS+BAL: tekutina BALu mléčně zakalená, sedimentující (obr.
3). Cytologicky nalezeny těžce regresivně změněné makrofágy
a amorfní materiál pozitivní PAS barvením a imunohistoche-
micky s průkazem surfaktantu. V BALu nebyla prokázána in-
fekce vč. Pneumocystis jiroveci, herpetických virů a nokardie.
K získání histologického vzorku byla provedena otevřená plicní
biopsie s histopatologickým nálezem plicních alveolů vyplně-
ných PAS pozitivním amorfním materiálem s ojedinělými cho-
lesterolovými krystaly a makrofágy. Plicní intersticium zůstá-
valo jemné (obr. 4).

Obr. 3: Makroskopický obraz BATu
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Jírovec Otto (1907–1972) – český parazitolog. Vystudoval Přírodovědec-
kou fakultu UK v Praze, kde poté působil jako asistent. Za 2. světové války
vedl laboratoř parazitologie Státního zdravotního ústavu, po válce se vrátil
na Přírodovědeckou fakultu UK, kde byl v roce 1948 jmenován mimořád-
ným profesorem. V 50. letech vedl katedru zoologie, později řídil Zoolo-
gický ústav UK. Věnoval se především studiu parazitických prvoků, stál
u založení Protozoologické sekce České parazitologické společnosti. Spolu
s doc. M. Vaňkem objevil původce intersticiální pneumonie kojenců –
Pneumocystis carinii (dnes P. jiroveci). (zdroj informací: archiv redakce)

Hodgkin Thomas (1798–1866) – britský lékař a patolog. Vystudoval na
Univerzitě v Edinburghu. Působil mj. jako kurátor Lékařského muzea, pra-
coval jako patolog. V Guy´s Hospital a St. Thomas Hospital v Londýně,
později měl soukromou praxi. S jeho osobou je spojován objev Hodgkinova
lymfomu a řada dalších onemocnění a symptomů. Někdy je označován také
za průkopníka preventivní medicíny. Znám byl také jako filantrop s širo-
kými kulturními a politickými zájmy se zájmem o světové a evropské dění.
Zemřel na úplavici v Palestině 4. dubna 1866.

Waldenström Jan Gösta (1906–1996) švédský internista. Narodil se ve
Stockholmu v lékařské rodině. Studoval v Uppsale a v Mnichově. Jako první
popsal nemoc, která po něm byla následně pojmenována – Waldenströ-
mova makroglobulinemie (krevní onemocnění patřící k malignitám plas-
matických buněk, podobá se mnohočetnému myelomu, není příčinou po-
škození kostí). (zdroj informací: archiv redakce)

(zdroj informací: archiv redakce)
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Na základě HRCT obrazu, výsledku BALu a biopsie plic byla
stanovena diagnóza plicní alveolární proteinózy. Z důvodu pře-
trvávání RTG a funkční patologie i po vyloučení z pracovního
prostředí byla pacientka po třech měsících indikována k pro-
vedení laváže více postižené (levé) plíce.

Výkon byl proveden v celkové anestezii se selektivní intu-
bací, v poloze na boku. Cílem laváže bylo vyčeření lavážní te-
kutiny, čehož bylo dosaženo po aplikaci 16 litrů fyziologického
roztoku zahřátého na 37 ºC v porcích po 1 000 ml. K urychlení
výkonu byl roztok aplikován přetlakem a odsáván žanetou. Bi-
lance aplikované a odsáté tekutiny byla zcela vyrovnaná. Cel-
ková doba výkonu přesáhla 8 hodin. Následný stav byl kom-
plikován vznikem přechodného plicního edému intervenované
plíce, proto byla nemocná extubována až 8 hodin po výkonu,
bez nutnosti další terapeutické intervence. Přechodnou dobu
byla monitorována na jednotce intenzivní péče, třetí den po
výkonu byla propuštěna do domácího prostředí kardiopulmo-
nálně kompenzovaná. S odstupem jednoho měsíce od výkonu
vymizela i mírná námahová dušnost a byla zřejmá RTG regrese
plicních infiltrátů intervenované plíce. Pokles TLCO i plicní
infiltráty kontralaterální plíce přetrvávaly. Proto byla indiko-
vána laváž neintervenované (pravé) plíce. Výkon proběhl za
stejných podmínek ale bez periprocedurálních či následných
komplikací. Objem lavážní tekutiny byl opět 16 litrů, s plicní
retencí 1 litr.

S odstupem dvou měsíců od druhé laváže došlo k regresi
plicních infiltrátů i pravé plíce a signifikantnímu zlepšení plic-
ních funkcí (TLCO 64 %, KCO 77 %, FVC 96 %, TLC 109 %).
V této době také nemocná přestala kouřit. Do pracovního pro-
středí s možným inhalačním rizikem se již nevrátila. Po dobu
následné dispenzarizace (tj. nyní téměř 7 let) trvá remise RTG
a HRCT nálezu (obr. 1 a 2), v plicních funkcích se nově po-
stupně objevila lehká plicní hyperinflace (RV až 175 %,
RV/TLC 52 %) při stacionárních hodnotách TLCO i plicních
kapacit.

Diskuse
U naší nemocné se jedná o získanou formu PAP. Při nespe-

cifické inhalační expozici, kdy její vyloučení nevedlo k zlepšení
PAP, a při pouze lokální malignitě se pravděpodobně jedná
o autoimunitní formu (v době diagnózy nazývanou forma idio-
patická). Vyšetření anti GM-CSF však ani v době diagnózy ani
nyní není v ČR dostupné. Mírná forma i průběh nemoci by
v dnešní době mohly být indikací k substituci rekombinantním
GM-CSF, která však v době diagnózy byla ještě hudbou bu-
doucnosti. Proto při trvajícím RTG, funkčním a klinickém ná-
lezu byla provedena laváž plíce. V publikacích je laváž plic pro-
váděná pouze pomocí gravitace a polohování pacienta. Tato
metoda se v našem případě ukázala jako prodlužující výkon
a tedy i celkovou anestezii. Proto bylo v průběhu výkonu přis-
toupeno k použití přetlaku k aplikaci a následnému aktivnímu

Obr. 4: Histologie biopsie plic
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prach hliníku, titanu, lymfatická leukemie AIDS nokardióza busulfan
tantalu
cementový prach myeloidní leukemie těžký kombinovaný Pneumocystis jiroveci cyclosporin

imunodeficit
dřevný prach non-Hodginský lymfom deficit IgA histoplasmóza dasatinib, imatinib
křemičitý prach myelodysplastický syndrom lymfoplázie thymu kryptokokóza fentanyl
chlór mnohočetný myelom atypická mykobakterióza leflunomid

tuberkulóza
oxid dusnatý Waldenströmova Cytomegalovirus mycofenolát mofetil

makroglobulinemie herpes simplex virus
umělá hnojiva amyloidóza sirolimus
barvy, laky idiopatická transplantace kostní dřeně/

trombocytopenická purpura kmenových hemopoetických 
buněk

ropné produkty aplastická anemie

inhalační expozice hematologické choroby imunodeficity chronické infekce polékové

Tab. 1: Sekundární příčiny plicní alveolární proteinózy
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odsávání za kontroly vyrovnané bilance objemu lavážní teku-
tiny. I tak byla rychlost laváže cca 2 l tekutiny/hodinu. Při ta-
kové modifikaci metody více hrozí dislokace intubační kanyly
s následnou hypoxemií. Proto je důležitá trvalá okamžitě do-
stupná možnost bronchoskopické kontroly po celou dobu vý-
konu. O tom, zdali tento způsob vedl k lepšímu výplachu plic-
ního parenchymu, a tak přispěl k dosažení dlouhodobé remise
nemocné, však můžeme při absenci více dat jen spekulovat.
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Atypická příčina empyému

Michal Švarc
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Souhrn
Přestože komunitní pneumonie patří do běžné rutiny nejen pneumologů, ale i inter-

nistů a praktických lékařů, její řešení nemusí být vždy právě jednoduché. Komplikovaný
průběh vídáme často u pacientů s chronickými onemocněními, imunosupresí a jinými
komplikujícími faktory. Tato kazuistika však dokládá, že i u pacienta bez komplikujících
onemocnění může být průběh komunitní pneumonie komplikovaný s netypickými ná-
lezy.

Summary
Atypical cause of the empyema 

Although the community-acquired pneumonia belongs to a routine work of not only
pneumologists, but also internists and general practitioners, its management is not always
so easy. The complicated course of the illness is often seen in patients with chronic di-
seases, immunosuppression and other complicating factors. However, this case report
documents that even in a patient without complicating factors the course of the com-
munity-acquired pneumonia may be complicated and accompanied with atypical fin-
dings.

Švarc, M. Atypická příčina empyému. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 12, 1: 24–26, 2015.
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Úvod
Pneumonie zůstává nadále závažnou nemocí, zejména je-li

komplikovaná empyémem. V ČR se vyskytne cca 100 000 pří-
padů pneumonie ročně, z nichž kolem 3 000 pacientů ročně
umírá. U těžkých pneumonií se udává mortalita až kolem 8–
30 % navzdory pokroku v antiinfekční i podpůrné terapii.
V posledních letech se s nárůstem počtu pacientů s imunosu-
presivní léčbou či chronickými nemocemi čím dál častěji se-
tkáváme i s netypickými agens, označovanými rovněž jako
oportunní.

Kazuistika
Na standardní oddělení naší plicní kliniky byla cestou Od-

dělení urgentní medicíny (OUM) přijata 65letá pacientka pro
pneumonii v pravém dolním laloku (obr. 1). Pacientka udávala
banální nastydnutí 5 dní před přijetím. Přišla zejména pro bo-
lesti v pravém boku, které jsou trvalé a zhoršují se při pohybu
nebo kašli či nádechu s iradiací do pravého ramene. Dušnost,
otoky dolních končetin, teploty, zimnice ani kašel neudávala.
Objektivně pouze pozitivní tapottement vpravo a oslabené dý-
chání oboustranně bazálně, více vpravo. Laboratorně byly
patrné vysoké známky zánětu (CRP 393 mg/l, leukocyty 11,39
x109/l). Jinak kromě mírné hypokalemie (3,4 mmol/l) a mírné
leukocyturie byl laboratorní nález bez pozoruhodností. Ultra-
zvukové vyšetření (UZ) břicha potvrdilo mírnou hypotonii

pravé ledvinné pánvičky. Na prostém snímku plic byl popsán
infiltrát v pravém dolním plicním poli. Ještě na OUM doplnili
vzhledem k bolestem na hrudi angio-CT plic s nálezem plic-
ních infiltrátů oboustranně bazálně s malým pleurálním vý-
potkem vpravo do 200–300 ml a vpravo dorzobazálně i klíno-
vitým infiltrátem s rozpadem, nejspíše při plicním infarktu dle
popisu bez patrných čerstvých embolů.

Byla zahájena terapie komunitní pneumonie (chráněný be-
talaktam a moxifloxacin), plná antikoagulační terapie při ne-
možnosti vyloučit plicní infarkt, oxygenoterapie a zejména
analgetická léčba pro výrazné pleurodynie. Celkový stav ne-
mocné se však nelepšil. Došlo k progresi RTG nálezu (obr. 2)
a rozvinula se systémová zánětlivá reakce. Pacientka byla pře-
ložena na JIP Plicní kliniky, kde byla provedena kanylace, es-
kalace ATB na kombinaci piperacilin/tazobactam a amikacin
a zahájena parenterální výživa pro známky malnutrice a sou-
časně závažné infekce. Ultrazvukovým vyšetřením bylo zjiš-
těno více než 200 ml septovaného pleurálního výpotku vpravo.
Proto byla provedena drenáž pigtailem pod CT navigací (obr.
3). Opakovaně (celkem 3x) byla provedena lokální aplikace
streptokinázy do drénu, poté kompletní evakuace drénované
kapsy. Přesto se objevily další lokulované porce empyému (obr.
4) s nutností další drenáže pod CT navigací. Ze sputa byl vy-
kultivován pouze Enterobacter species dobře citlivý na pod-
ávaná ATB. Reakce na ATB přesto nebyla uspokojivá. S ohle-
dem na charakter a distribuci infiltrátů byla zvažovaná
i možnost infekční endokarditidy se septickou embolizací do
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plic. Jícnová echokardiografie však neprokázala vegetace na
srdečních chlopních, vedlejším nálezem byl klinicky nevý-
znamný foramen ovale patens s pravolevým zkratem. Opako-
vaně byly odebírány hemokultury, ze kterých byla však zatím
pouze Candida albicans dobře citlivá na vše. Odběry byly v kri-
tickém stavu pro nemožnost odběru z periferie provedeny
z centrální žilní kanyly. Navíc pacientka byla dosud zdravá, bez
jakýchkoliv klinických či laboratorních známek imunodeficitu.
Proto byl kultivační nález kandidy hodnocen zpočátku jako
kolonizace centrální žilní kanyly a pacientka rekanylovaná. Při
febriliích jsme odebrali další hemokultury. Doplněna byla
bronchoskopie, zejména s cílem odběrů na kultivace při diag-
nostických rozpacích. Kultivační nález opět pouze Candida al-
bicans, jinak vše (viry, bakterie i mykobakteria) bylo negativní.
Přišel také pozitivní výsledek kandidového mananu v séru. Stav
byl přehodnocen jako invazivní kandidová infekce. Do terapie
byl přidán fluconazol s vynikajícím efektem na klinický stav,
markery zánětu i tvorbu fluidothoraxu (obr. 5). Nemocná byla
postupně zbavena drénů a ostatních invazivních vstupů.

Pátrali jsme po zdroji systémové kandidové infekce. Gyne-
kologický nález byl v normě. Gastroskopicky však byla zjištěna
masivní jícnová kandidóza, která je pravděpodobně zdrojem
kandidové sepse (obr. 6). Jedná se o velmi netypické agens
u jinak zdravé pacientky. V anamnéze nemocné je jen stav po
hepatitidě A v dětství (potvrzeno protilátkami), vertebrogenní
bolesti hlavy, hysterektomie pro benigní polyp v dávné anam-
néze a totální endoprotéza kyčelních kloubů v minulosti. Proto
byl doplněn onko-screening bez nálezu ukazujícího na malig-
nity. Vyloučen byl primární i sekundární imunodeficit. Stav
jsme nakonec uzavřeli jako možný podíl CARS (compensatory
antiinflamatory response syndrome – syndrom kompenzační
protizánětlivé odpovědi) s následnou infekcí oportunním pa-
togenem. Tuto tezi podporuje i další osud naší nemocné,
u které došlo k plnému zotavení se navzdory iniciálnímu kri-
tickému stavu. I nadále (4 roky po popisovaném případu) je
její zdravotní stav dobrý beze známek maligního onemocnění
či častých infekcí.

Diskuse
Oportunní organismy se stávají rostoucím problémem u pa-

cientů po těžkém infekčním (ale i neinfekčním – např. trauma,
šok...) inzultu vedoucímu k systémové zánětlivé odpovědi s ná-
slednou endogenní imunosupresí. Po prvním inzultu (zde
pravděpodobně bakteriálním) s rozvojem SIRS (systemic in-
flamatory response – systémová zánětlivá odpověď) s masivní
humorální prozánětlivou odpovědí (IL-1, IL-6, IL-8 a TNFα)
došlo k vyplavení protizánětlivých cytokinů (zejména IL-4
a IL-10), které utlumují zánětlivou odpověď (původně zřejmě
obrana organismu před nadměrným poškozením zánětem).
Organismus se tak stává vulnerabilnější k dalším, oportunním
patogenům.

Obr. 1: Pneumonie v pravém dolním laloku Obr. 2: Progrese nálezu

Obr. 3: Drenáž pigtailem pro pleurální výpotek vpravo
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Obr. 4:Obraz dalších lokulovaných porcí empyému po eva-
kuaci drénové kapsy
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Obr. 5: Nález po přidání fluconazolu do terapie
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Závěr
Z uvedené kazuistiky vyplývá, že na možnost infekce opor-

tunními patogeny nutno v praxi myslet i u pacientů bez zjev-
ného imunodeficitu ve smyslu imunosupresivní terapie či chro-
nického onemocnění. Právě u těchto nemocných, zejména
mají-li invazivní vstupy, bývají kultivačně potvrzeny kolonizace
kandidou, či jinými netypickými mikroby a plísněmi. Vždy je

však nutné tento nález korelovat s nálezem klinickým a myslet
i na možnost oportunní infekce se všemi terapeutickými dů-
sledky.
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Obr. 6: Gastroskopie: zjištění masivní jícnové kandidózy
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Souhrn
Spinální svalová atrofie je onemocněním, pro které je typická neuromuskulární de-

generace alfa motoneuronu předních rohů míšních. Přes značný pokrok ve zdravotnic-
kém výzkumu, technizaci a modernizaci lékařské vědy je stále považováno za onemoc-
nění nevyléčitelné. Práce je zaměřena na problematiku umělé plicní ventilace u dětských
klientů, která se stává součástí komplexního léčebného režimu u těchto nemocných. Sou-
časně jsou předloženy poznatky o domácí umělé plicní ventilaci a aspektech péče o tento
přístup. Zmíněna je péče, výhody i nevýhody, stejně jako možné komplikace daného
stavu. Relevantní poznatky (publikované v letech 2009–2014) byly získány rešeršní a ná-
slednou analyticko-sumarizační činností (dostupné on-line databáze, monografie, plno-
texty recenzovaných studií).

Summary
Mechanical and subsequent home mechanical ventilation in paediatric clients with
spinal muscular atrophy

Spinal muscular atrophy is the illness for which neuromuscular degeneration of alpha
moto neuron is typical. Despite considerable progress in medical research, technicality
and modernization of medical science is still considered a cureless illness. The work is
focused on artificial lung ventilation in paediatric clients, which becomes a part of a com-
prehensive treatment in these patients. At the same time the knowledge focuses on the
home ventilatory care and it´s aspects are submitted. There is the care, the benefits and
disadvantages, as well as possible complications of the condition described. Relevant in-
formation (published 2009–2014) was obtained by searching and subsequent both ana-
lytical and summarizing activities (available on-line databases, monographs, fulltext ver-
sion of review articles).

Chrastina, J., Slavíková, M. Umělá a následná domácí umělá plicní ventilace u dětských klientů se
spinální svalovou atrofií. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 12, 1: 27–34, 2015.

Klíčová slova
 spinální svalová atrofie
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 umělá plicní ventilace
 domácí umělá plicní 

ventilace
 tracheostomie
 chronické onemocnění

Keywords
 spinal muscular atrophy
 child
 artificial pulmonary 
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 home pulmonary 
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 tracheostomy
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Umělá a následná domácí umělá plicní ventilace 
u dětských klientů se spinální svalovou atrofií

Úvod
Spinální svalová atrofie (dále jen SMA; z ang. Spinal Muscular

Atrophy) je chronické onemocnění se závažnou symptomatolo-
gií, komplikacemi a ovlivněním životního stylu, denních aktivit,
sebepéče i dopadem na rodinu či pečující osoby. Onemocnění
vyžaduje vysoce specifickou péči, často v podobě umělé či do-
mácí umělé plicní ventilace. SMA se může projevit od raného

dětství až po dospělost. Odhadovaný výskyt onemocnění je 1 na
6 000 až 1 na 10 000 živě narozených dětí (D´Amico et al. 2011,
s. 1; Šišková 2012, s. 365). SMA se vyznačuje generalizovanou
svalovou slabostí a atrofie převažuje v proximálních svalech kon-
četin. Fenotyp je rozdělen podle věku začátku a tíže závažnosti
postižení na čtyři typy, a to I, II, III, IV (D´Amico et al. 2011,
s. 1). Tabulka níže (tab. 1) sumarizuje příznaky jednotlivých typů
onemocnění (Kočová 2013, s. 316; Šišková 2012, s. 365–366).

typ I, akutní infantilní forma 0–6 měsíců života těžká hypotonie, dítě končetiny nezvedne nad podložku, tzv. žabí postavení, 
tzv. Werdnig-Hoffmann samostatně nesedí, postupně se přidávají respirační obtíže, prognóza je špatná
typ II, tzv. pozdně infantilní forma 7–18 měsíců dítě sedí bez opory, nechodí, změny svalově-kosterního aparátu, skolióza, 

i běžné nachlazení může způsobit respirační potíže
typ III, juvenilní forma více než 18 měsíců děti mohou být dlouho asymptomatické, později je chůze kolébavá, 
tzv. Kugelberg-Welanderova potíže s chůzí do schodů, dříve či později nastává potřeba použití vozíku
typ IV, tzv. adultní po 30. roku života

typ SMA období nástupu onemocnění stručná symptomatologie

Tab. 1: Typologie SMA a její symptomatologie
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Autorka Šišková popisuje také typ 0 – kongenitální, který se
projevuje těžkou hypotonií již po porodu. Některé matky udá-
vají již v těhotenství slabé pohyby plodu. Prognóza je velmi ne-
přejícná (Šišková 2012, s. 366). Závažnost atrofie je různorodá,
a v současnosti žádná kauzální léčba neexistuje. Některá sta-
noviska péče se shodují, že mohou mít podstatný vliv na pro-
gnózu onemocnění, ale neshody stále přetrvávají. Vývoj stan-
dardů péče o děti s tímto genetickým onemocněním změnil
strategii léčby a má přínos ke zkvalitnění vitálních funkcí, ži-
vota a samotného přežití. Studie nejvážnější formy SMA (typu
I) poukazují, že míra přežití po prvním roce života se zlepšila
díky zavedení neinvazivní ventilace a enterální výživě (Mercuri
2012, s. 443). Autorka Haberlová (2011, s. 8) uvádí, že léčba
dosud nebyla objevena, ale nepřetržité výzkumy onemocnění
a léčba symptomů postupem posledních let změnily průběh
a prognózu onemocnění.

SMA typu I se začíná projevovat již kolem šestého měsíce
věku dítěte. Dítě je těžce hypotonické a motoricky se přestává
vyvíjet, není schopno samostatného sedu, ale intelektuální ka-
pacita zůstává zachována a nadále se vyvíjí. Dále se začínají
projevovat problémy s ventilací, pacient je unavený, hůře od-
kašlává, má obtíže s výživou, polykáním stravy a slin, které jsou
vazké a často vytékají z úst (Šišková 2012, s. 366). Svalová hy-
potonie vede také ke vzniku kontraktur, deformit páteře, ome-
zení schopnosti pohybu a činností každodenního života. Je tu
zde zvýšené riziko bolesti, osteopenie a zlomenin (D´Amico et
al. 2011, s. 6). Prognóza onemocnění není příliš optimistická,
ale v důsledku zkvalitnění ventilačního režimu je možno o dítě
pečovat v domácím prostředí (Šišková 2012, s. 365–368). Pří-
značné pro SMA typu I a II jsou postupné problémy s polyká-
ním a následné těžkosti s přijímáním potravy. Oslabené děti
mají sklon k respiračnímu selhání vyžadujícímu plicní ventilaci
(D´Amico et al. 2011, s. 2). Klinické studie dokazují, že prvot-
ním znakem SMA je právě respirační selhání, projevující se zej-
ména do 1 roku života. Jde o život ohrožující stav.

Jednotlivé typy onemocnění se od sebe liší dobou nástupu
a vlastním průběhem. Děti se SMA II. typu jsou schopny sa-
mostatného sedu a nepotřebují podpůrnou ventilaci, naproti
tomu děti se SMA I jsou často závislé na plicní ventilaci již
v kojeneckém věku, kdy ještě nesedí. Někteří nemocní s typem
I v průběhu studie projevili po dosažení druhého roku života
dočasné nebo trvalé zdokonalení svalové síly (Eckart et al.
2012, s. 153–154). Neustálý vývoj a dostupnost nových tech-
nologií a zavádění expanzivního postoje vede ke zlepšení mož-
nosti přežití a zvýšení úrovně kvality života nemocných se spi-
nální svalovou atrofií typu I.

Cíl
Předložit přehled aktuálních dohledaných relevantních po-

znatků (příp. doporučení) o využití umělé plicní ventilace a ná-
sledné domácí plicní ventilace (a jejich aspektech) jako mož-
ností zkvalitnění péče u dětských klientů se spinální svalovou
atrofií.

Metodika
Před vyhledáváním relevantních odborných textů (studií,

případně odborných monografií) byla definována tato klíčová
slova: spinální svalová atrofie – SMA – umělá plicní ventilace –
UPV – domácí umělá plicní ventilace – DUPV – dítě – ošetřo-
vatelská péče – tracheostomie – paliativní péče – kvalita života.
Bylo hledáno ve více fázích, včetně kombinování klíčových slov
a užití Booleyovských operátorů. Mezi využité databáze k do-
hledávání textů patřily BMČ (Bibliographia Medica Čechoslo-
vaca), Medline, EBSCO, ProQest, vyhledávač Google Scholar
a také odborné časopisy a monografie.

Na rešeršních činnostech se spolupodílely také Fakultní 
nemocnice Brno, Moravská zemská knihovna a Knihovna In-
stitutu Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdra-
votnických oborů. Byla vymezena kriteria pro akceptaci/od-
mítnutí dohledaného textu. Doba publikování textů byla
vymezena lety 2009–2014, a to z důvodu respektování poža-
davku aktuálnosti vědeckých poznatků a relevantnosti infor-
mací. Dohledané články byly tříděny dle obsahu směrem k cíli
práce, duplicity byly ponechávány pouze v rozdílnosti auto-
rského týmu, resp. obsahového zaměření plnotextu.

Neinvazivní a invazivní ventilace, 
podpora organizacemi

Neinvazivní ventilace může být využito již v novorozenec-
kém období. Neinvazivní metoda je vhodná u dětí, které jsou
v relativně dobrém zdravotním stavu. V důsledku postupné
svalové slabosti se viditelně zvýší potřeba ventilace, a to i na
celých 24 hodin denně. Bohužel dlouhodobá neinvazivní ven-
tilace může vést ke komplikacím. Mezi nejčastější lze řadit
otok, krvácení či infekce. Tento stav ve většině případů může
vyžadovat intubaci a následnou invazivní plicní ventilaci.
V této situaci se nabízí otázka, zda provést tracheostomii a za-
vést dlouhodobou plicní ventilaci. Toto rozhodnutí bývá po-
necháno na rodině dítěte (Mercuri et al 2012, s. 445). Autoři
Rul et al. (2012, s. 409) uvádějí, že některá léčebná centra v Ev-
ropě nedoporučují tracheostomii u dětí s těžkou formou SMA
z důvodu rozsáhlého postižení a zhoršení kvality života. Také
standard péče o pacienty se spinální svalovou atrofií (The Con-
sensus Statement for Standard of Care in Spinal Muscular
Atrophy) nesouhlasí u SMA typu I s tracheostomií, a doporu-
čuje zavést pouze neinvazivní ventilaci v rámci paliativní péče.
Oproti tomu v Japonsku v některých nemocnicích byly trache-
ostomie u dětí do jednoho roku provedeny. Stav těchto dětí
vzbuzuje etické rozpaky jak mezi jednotlivými kulturami, tak
i mezi ošetřujícími odbornými týmy. Někteří se domnívají, že
nejsou oprávněni k izolaci dítěte a zabránění zavedení trache-
ostomie.

Rozhodnutí, zda podstoupit invazivní ventilaci, je pro rodiče
velmi náročné, i když většina rodin s tímto přístupem souhlasí.
Proto má většina center zabývající se tímto onemocněním tým
odborníků pro podporu a poradenství pro rodinné příslušníky
(Mercuri et al. 2012, s. 445). Kupříkladu ve Francii jsou zpro-
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středkovány programy pro děti se zdravotním postižením. Ro-
dičům je dostupná zdravotní péče o dítě, enterální výživa nebo
asistent, také mohou pobírat od státu měsíční příspěvek ve výši
1 000 €, což jim umožní zkvalitnit péči v domácím prostředí.
Francie také pořádá školení pro rodiče, kde jsou seznámeni,
jak zvládat zátěž v péči o nemocné dítě a jak co nejlépe zvlád-
nout běžný denní režim (Rul et al. 2012, s. 412–413). Cílem
této invazivní metody je zkvalitnit život nemocnému dítěti. Je
důležité si uvědomit, že toto onemocnění vede k postupné sva-
lové ochablosti, což se týká také žvýkacích svalů. Tento stav
vede k poruchám příjmu potravy a následnému úbytku hmot-
nosti, což může mít vliv i na růst jedince. Dítě se stává náchyl-
nější k infekcím dýchacích cest, proto se doporučuje brzké za-
vedení gastrostomie a následná enterální výživa k doplnění
výživového standardu. Na druhé straně, snížená fyzická akti-
vita a nízký energetický výdej zvyšují riziko obezity u pacientů,
kteří mají zdánlivě adekvátní nutriční příjem dle věku (Mercuri
et al. 2012, s. 446).

Děti s typem SMA I, i když jsou v kojeneckém věku, jsou
velmi vnímavé a vyžadují dostatek pozornosti. Proto je velice
přínosné, když je při hospitalizaci přijata i matka dítěte, která
vytváří rodinné zázemí a jistotu pro dítě (Filipů 2013, s. 7–8).

Díky tomuto onemocnění se v roce 1984 ve Spojených stá-
tech amerických spojila malá skupina rodičů, aby si vzájemně
předávali podporu, zkušenosti a informace o tomto onemoc-
nění, které „postihlo“ jejich děti. Tato skupina rodičů vytvořila
neziskovou organizaci Families of SMA – Research, Support,
Hope, jejímž cílem bylo, je a bude financovat a rozvíjet kom-
plexní výzkumný program, podporu rodin s postižením SMA
prostřednictvím sítí, informací a služeb, zlepšení péče pro
všechny pacienty s SMA a vzdělávání zdravotnických profesio-
nálů a široké veřejnosti o daném onemocnění. Poskytuje tak
naději rodinám s dětmi a pacientům s tímto onemocněním
(organizace má mezinárodní síť a podporu, a nyní má 110 000
členů a příznivců; financuje výzkum ve třech oblastech: zá-
kladní výzkum, vývoj léčiv a klinické studie) (Families of SMA
2014; Základní data o dýchání 2014).

V červnu roku 2007 v České republice vznikl projekt Pod-
pora rodin s onemocněním SMA pod občanským sdružením
Kolpingova rodina Smečno. Tento projekt vznikl z potřeby
zkvalitnění péče a poradenství. Zajímavostí je, že koordinátor-
kou projektu je právě matka postiženého dítěte SMA typu II.
Občanské sdružení má členství již ve výše zmiňované organi-
zaci Families of SMA, dále České radě humanitárních organi-
zací, evropské organizace TREAT–NMD (Translational Rese-
arch in Europe – Assesment and Treatment of Neuromuscular
Diseases), Národní radě zdravotně postižených a je partnerem
německé organizace Iniciative–SMA in Deutschland (Kočová,
2009, s. 123). Jednou z aktivit projektu Podpora rodin s one-
mocnění SMA je ve spolupráci s doc. Petrem Vondráčkem z Fa-
kultní nemocnice Brno vytvořit Národní registr pacientů se
SMA v České republice, který bude muset dodržovat nároky
legislativy na ochranu osobních dat (tamtéž, s. 124). Registr
pacientů se SMA v České republice a na Slovensku vznikl na
podzim roku 2011 v kooperaci s Fakultní nemocnicí Motol,
Fakultní nemocnicí Brno a Institutem biostatiky a analýz Ma-

sarykovy univerzity v Brně. Cílem je získat dostatek informací
o jednotlivých pacientech, o průběhu onemocnění a kvalitě ži-
vota. Proto je nezbytná aktivita ze strany pacientů a jejich oše-
třujících lékařů, včetně pečujících rodin. Produkcí projektu je
získat statistické údaje, které jsou nezbytné pro další výzkum
tohoto onemocnění (Haberlová et al. 2012, s. 514). Odchylky
v lékařské praxi spojené s rozdílnými rodinnými možnostmi
a hodnotami mají za následek proměnlivé klinické výsledky. Je
pravděpodobné, že by mohly ohrozit validní evaluaci účinku
léčby během klinických studií. Proto byl vypracován meziná-
rodním týmem 60 odborníků v čele s Thomasem Sejersenem
v roce 2005 Standard péče o pacienty se SMA. Dokument se za-
bývá pěti oblastmi péče: klinické diagnózy a klasifikace SMA,
respirační péče, gastrointestinální a nutriční péče, ortopedická
péče a rehabilitace a paliativní péče. Záměrem dokumentu je,
aby sloužil jako vodítko, jak postupovat v ošetřovatelské péči
o pacienty se SMA (Wang et al. 2007, s. 1 027). Tento standard
byl přeložen a za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví
České republiky byla vytvořena brožura Standardy péče o pa-
cienty se spinální svalovou atrofií pro potřeby nemocných a je-
jich pečovatelů (Standardy péče o pacienty se SMA 2014).
V České republice v rámci projektu Domácí umělá plicní ven-
tilace bylo vytvořeno občanské sdružení „Dech života“ pod ve-
dením prof. Karla Cvachovce, které poskytuje dostatek užiteč-
ných informací, podporu a konzultace pro širokou laickou
a odbornou veřejnost. Záměrem organizace je podpora rodin,
které se potýkají s náročnými životními okolnostmi v péči o své
nejbližší (Cvachovec 2013, s. 343).

Umělá plicní ventilace a možné
komplikace

Umělá plicní ventilace (dále také UPV) je podpora dýchání
pomocí ventilačního přístroje, který zčásti (nebo zcela) napo-
máhá svojí mechanickou činností, aby docházelo k dostateč-
nému průtoku plynů a optimální úpravě vnitřního prostředí.
UPV je využívána krátkodobě nebo dlouhodobě. Indikována
je dle stavu pacienta, laboratorních výsledků a průběhu one-
mocnění (Dostál et al. 2005, s. 50–51). U pacientů se SMA do-
chází k postupnému ochabování svalstva s následným zapoje-
ním pomocných dýchacích svalů, noční hypoventilaci
a postupné noční desaturaci kyslíkem. Svalová slabost, porucha
polykání a reflux mohou způsobit aspiraci a následné opakující
se infekce dýchacích cest (D´Amico et al. 2011, s. 6). Jak již
bylo uvedeno výše, plicní ventilaci lze členit na invazivní a ne-
invazivní.

Při invazivní ventilaci je potřeba invazivně zajistit dýchací
cesty pomocí endotracheální kanyly nebo tracheostomické ka-
nyly (Dostál et al. 2005, s. 52–56). Předností tracheostomické
kanyly (před endotracheální) je pokles odporu v dýchacích ces-
tách a zdokonalení toalety dýchacích cest. Pacient tracheosto-
mickou kanylu lépe snáší. Výměna a fixace jsou jednodušší
(Přecechtělová 2013, s. 47). Je důležitá toaleta dýchacích cest
pomocí odsávání a zvlhčování vdechované směsi. Neinvazivní
plicní ventilace tzv. non–invasive ventilatory support je metoda
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ventilační podpory bez nezbytnosti invazivního zajištění dý-
chacích cest. V poslední době se začíná více užívat zejména tzv.
nazální ventilace, která přináší větší pohodlí, jistotu a bezpo-
chyby menší finanční náklady. K aplikaci se používá ventilátor
na UPV s obličejovou maskou nebo helmou. Tato metoda u re-
spiračního selhání usnadňuje dechovou aktivitu a snižuje sva-
lovou slabost, zároveň se jedná o bezpečný postup, který sni-
žuje riziko nemocnosti a úmrtnosti (Dostál et al. 2005,
s. 52–56). Výhodou neinvazivní ventilace je i jednodušší ob-
sluha, servis a je snížen výskyt obtíží s nutností hospitalizace.
Nemocný je ventilován s pomocí pozitivního tlaku přes obli-
čejovou masku (Dlask et Blažek 2011, s. 33). Neinvazivní me-
toda se zpočátku u nemocných s neuromuskulárním onemoc-
něním používá v noci v době spánku, protože pacient mívá
zpočátku apnoické pauzy ve spánku. Tato metoda snižuje riziko
respiračních infekcí, méně ovlivňuje kvalitu života a uchovává
činnost horních dýchacích cest (Příhodová et Kemlink 2011,
s. 35). Neinvazivní postupy, i když jsou oproti invazivním po-
stupům šetrnější, mají také řadu komplikací. K nejčastějším
patří sucho v ústech, špatně naléhající obličejová maska, de-
fekty kůže v oblasti obličeje, dráždění spojivek, klaustrofobie
(Dostál et al. 2005, s. 226–234). K invazivní ventilaci se přistu-
puje v době, kdy již pacient není schopen dostatečně odkašlávat
a dochází k zahlenění, má potíže s polykáním, dochází k opě-
tovné aspiraci a infekcím dýchacích cest, a neinvazivní venti-
lační podpora je vyžadována více než dvacet hodin denně (Pří-
hodová et Kemlink 2011, s. 35). Ke komplikacím způsobeným
invazivní plicní ventilací patří obtíže při zajištění dýchacích
cest (intubací, tracheotomií), vysychání sliznic při nedostateč-
ném zvlhčení a ohřátí vdechované směsi, infekce dýchacích
cest v důsledku vyřazení funkce řasinkového epitelu a obtíže
týkající se samotného ventilačního režimu (Dostál et al. 2005,
s. 63–64).

Projekt domácí umělé plicní ventilace
Na podzim roku 2003 byl v České republice spuštěn projekt

domácí plicní ventilace (dále také DUPV). Účastníky projektu
jsou Ministerstvo zdravotnictví ČR, zdravotní pojišťovny a Fa-
kultní nemocnice Brno. Indikační komise pro DUPV určuje,
který pacient bude do projektu zařazen (Šífová 2011, s. 258).
Díky tomuto projektu je pacientům umožněn návrat do domá-
cího prostředí a rodinní příslušníci se tak mohou spolupodílet
na péči o své blízké (Cvachovec 2013, s. 343). Hlavní koordi-
nátorkou projektu je Mgr. Erna Mičudová, která také vede po-
drobnou statistiku realizací DUPV. Indikační komise Minis-
terstva zdravotnictví České republiky pracuje od roku 2003,
první ventilátory byly uvedeny do provozu v lednu roku 2004,
a stále fungují. V červnu roku 2012 bylo podáno 126 žádostí.
Počet aktuálně realizovatelných DUPV v červnu roku 2012 byl
78 (Mičudová 2012, s. 13). Za 10 let bylo podáno 139 žádostí
a z toho bylo 129 realizovaných. Nyní (informace dostupná
v roce 2013) jsou 82 pacienti doma a 4 žádosti jsou schválené
(Dech života o. s., videosekvence 2013).

V současné době technický pokrok vede neustále ke zkva-
litnění a modernizaci ventilačních přístrojů pro DUPV. Ty jsou

již malé, lehké a jednoduché pro ovládání nejen pro zdravot-
nický personál, ale i pro vyškoleného laika. Mnoholeté zkuše-
nosti poukazují, že výskyt obtíží při používání domácího ven-
tilátoru je nepatrný, než bylo původně myšleno (Dlask et
Blažek 2011, s. 33). Velkou předností DUPV pro nemocné do-
spělé (a hlavně děti, které jsou následkem svého onemocnění
odkázané na UPV), je možnost prožívat „svoje“ onemocnění
v domácím prostředí – v blízkosti své rodiny, což podporuje
kvalitu života a také psychickou stránku nemocného (Vaňková
2012, s. 32). Rozhodnutí k podání žádosti o DUPV musí být
vždy pečlivě zváženo. Je potřeba brát ohled na prospěch ne-
mocného a postoj rodiny. Obecně lze říci, že pacient může být
indikován k DUPV ve stabilizovaném stavu. Důležité je posou-
dit aktuální tělesný stav nemocného i sociální oporu rodiny.
Nezbytné je psychologické vyšetření všech jedinců žijících ve
společné domácnosti, kteří se o něj budou starat, i samotného
pacienta (Dlask et Blažek 2011, s. 32). Hlavní úlohu před pod-
áním žádosti o domácí ventilátor sehrává rodina, která musí
s tímto zásadním rozhodnutím souhlasit a zvážit své schop-
nosti (i limity) zvládnout intenzivně pečovat o nemocného
(Drábková 2009, s. 28). Navrhovatelem žádosti je pracoviště,
na kterém je pacient hospitalizován a stává se garantem péče
o tyto pacienty. V případě, že komise žádost schválí, má pacient
4 týdny na to, aby si na domácí ventilátor „zvykl“, a členové ro-
diny se naučili o něj pečovat. Poté je nezbytné informovat prak-
tického lékaře, u kterého je nemocný registrovaný (nejlépe
v místě bydliště) a eventuálně institut domácí péče (Čadová
2010, s. 288).

Zaučení jak pečovat o ventilátor, dýchací cesty a péči s tímto
spojenou, uskutečňuje navrhovatel. Zaučeno je více členů ro-
diny, ale odpovědnost za ošetřování přebírá jen osoba uvedená
v žádosti. Navrhovatel také zajišťuje psychologické vyšetření
a sociální šetření pro zjištění současné situace v domácnosti.
Psychologické vyšetření musí splňovat zásadní předpoklad, a to
je vyloučení nepřijatelného chování členů domácnosti, hodno-
cení motivace ošetřovatelské péče, IQ pečovatele, které by mělo
dosahovat průměrného hodnocení a ochota pacienta projekt
podstoupit (přičemž samozřejmě záleží také na jeho věku).
K sociálnímu šetření je kompetentní obecní úřad, jehož cílem
je také obeznámit rodinu s eventualitou sociálních dávek a pří-
padné dopomoci. Poskytovatelem domácího ventilátoru je vý-
lučně Fakultní nemocnice Brno, a to pro celou Českou repu-

Werdnig Guido (1844–1919) – rakouský neurolog. Narodil se v Ratscha-
chu a působil na univerzitě ve Vídni. Společně s Johanem Hoffmannem
jako první popsal spinální svalovou atrofii, též známou jako Werdnig-Hoff-
mannova choroba.

(zdroj informací: archiv redakce)

Hoffmann Johann (1857–1919) – německý neurolog. Narodil se v Hahn-
heimu, studoval v Heidelberu, kde poté pracoval pod profesorem Wilhel-
mem Erbem a stal se zde i šéfem neurologie. Popsal tzv. Hoffmannův reflex
a podílel se na výzkumu a popsání Werdnig-Hoffmannova syndromu, dnes
známého jako spinální svalová atrofie.

(zdroj informací: archiv redakce)
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bliku. Zaplacení přístroje je uskutečňováno pomocí dohody
s poskytovatelem a příslušnou zdravotní pojišťovnou dle regi-
strace nemocného (MZ ČR – Domácí umělá plicní ventilace,
2014). V minulosti komise pro schválení DUPV jednala nepra-
videlně, a doba pro schválení byla i několik měsíců. Nyní se
stav zlepšil, ale i přesto může vyřízení trvat i měsíc (Vyskoči-
lová 2011, s. 49). Může se přihodit, že ventilátor je schválen,
ale není právě žádný volný. Z toho důvodu se také může pro-
dloužit doba dodání ventilátoru (Habartová et al. 2009, s. 38).

Příprava pacienta na domácí umělou
plicní ventilaci

Před prvotním použitím servisní technik seznámí rodiče
a personál s principy manipulace s domácím ventilátorem.
Spolu s lékařem seřídí ventilátor na optimální ventilační režim.
Pacient musí být pečlivě sledován, zda mu režim vyhovuje,
nebo je třeba ho upravit (Vyskočilová 2011, s. 49). Nezbytnou
součástí edukace je nácvik kardiopulmonální resuscitace, od-
sávání z dýchacích cest, udržování průchodnosti dýchacích
cest, péče o tracheostomickou kanylu, základy asepse, fyziote-
rapie, péče o kůži, nácvik polohování a péče o vyprazdňování
(Habartová et al. 2009, s. 37). Při realizaci domácí ventilace
mohou nastat komplikace technického rázu. Jednou z nich je
neprůchodnost tracheostomické kanyly. Ošetřovatel by měl být
na tuto komplikaci připraven, měl by být schopen kanylu zprů-
chodnit a případně také vyměnit. Může také dojít k výpadku
elektrického proudu, proto musí být přístroj stále napojen k ná-
hradnímu zdroji, který udrží činnost přístroje, a to až po dobu
16 hodin. Baterie vně ventilátoru zajistí funkci na 2 hodiny
(Krejčí 2009, s. 86). K nezbytnému vybavení pro domácí péči
patří náhradní tracheotomické kanyly, ošetřovatelský a léčebný
plán, ambuvak, odsávačka, kyslíková lahev, pulzní oxymetr,
soupis pomůcek hrazených i nehrazených pojišťovnou, seznam
nezbytných telefonních čísel, kontakty na servisního technika
a další (Vyskočilová 2011, s. 49). Zprvu si rodiče myslí, že péče
o jejich potomka nebude tak náročná, ale během několika málo
dní „procitnou ze svého zanícení“ a zjišťují, že péče je velmi
nesnadná po stránce psychické i fyzické. Jsou odkázáni sami
na sebe a zjišťují, zda jsou schopni se vypořádat s krizovou si-
tuací a uspořádat si život tak, aby vše (směrem k nemocnému
dítěti) zvládali (Krejčí 2009, s. 9). Rodiny a pacienti potřebují
mít uspokojivé informace, co mohou očekávat už při začátku
plánování domácí plicní ventilace v nemocnici. Tíha a důsledky
péče jsou často podceňovány. Rodiny, zejména s nemocnými
dětmi, si často nedovedou představit, k jak velkým změnám
v jejich životě dochází. Proto je důležitá úzká spolupráce s vy-
školenými profesionálními odborníky a odborem sociální péče
(Dybwik et al. 2011b, s. 7–8).

Výhody a nevýhody domácí ventilace
Výhodou pro rozvíjení DUPV jsou finance, neboť domácí

péče je citelně levnější než nemocniční, a také vede ke zlepšení
psychické stránky nemocného. Naopak v rodině dochází

k mnohdy zásadním změnám. Všechna pozornost je věnována
péči o nemocného, mění se finanční situace a také priority ro-
diny (Vyskočilová 2011, s. 49). Jednou z výhod je také pokles
rizika vzniku nozokomiální nákazy (Habartová et al. 2009,
s. 37). Evaluace délky života na umělé plicní ventilaci se pro-
dlužuje několikanásobně v porovnání s pacienty bez ventilace.

Domácí plicní ventilace v České republice má díky pospo-
litosti rodiny ucelený řád. Rodina je ochotna pro svého člena
vytvořit takové prostředí, aby se cítil co nejlépe, třeba i odvézt
na výlet či návštěvu. Proto je paradoxem, že takového pacienta
(v případě potřeby) nelze u nás přijmout na standardní oddě-
lení nebo do domova pro seniory či domova pro osoby se zdra-
votním postižením. To je špatnou vizitkou pro náš zdravot-
nický personál v porovnání se zahraničními zeměmi
(Drábková 2009, s. 28). Právě dětský hospic nebo stacionář by
byl pro rodiče nemocných dětí velkým přínosem, aby měli ro-
diče také chvíli na odpočinek a odpoutání se od každodenních
starostí. V dnešní době se pouze při akutním stavu o dítě pos-
tará garantující oddělení ARO nebo JIP na nezbytně nutnou
dobu (Vyskočilová 2011, s. 49).

Nejčastějším důvodem dechových potíží jsou právě neuro-
muskulární onemocnění, která se mohou projevovat nenápad-
ným nástupem, nebo jsou viditelná již po narození či v krátkém
časovém rozmezí. Počet dětí vyžadujících domácí umělou
plicní ventilaci stále narůstá, což vede k vyššímu zájmu o tuto
oblast péče (Sklenovská 2010, s. 244–259). Uskutečněním Pro-
jektu DUPV vzniklo občanské sdružení Dech života. Jeho členy
jsou lékaři, sestry, rodinní příslušníci a v neposlední řadě pa-
cienti. Členem se může stát každý dobrovolník, který chce pod-
pořit dobrou věc. Nejdůležitějším záměrem sdružení je pod-
pora rodin a pacientů na DUPV, protože péče je velmi náročná
a vyčerpávající. Snahou je zapojit rodiny do každodenní běžné
činnosti a být její součástí. Dech života, o. s. také pomáhá řešit
problémy při jednání s pojišťovnami, rozvíjí školicí činnost,
podporuje zájmy pacientů a realizuje setkání všech členů sdru-
žení. Na webových stránkách sdružení je mnoho užitečných
odkazů, jak pečovat o nemocného, jaké jsou potřebné po-
můcky, kam se obrátit v případě problému (Cvachovec 2013,
s. 343). Česká neurologická společnost na svých webových
stránkách v neuromuskulární sekci poskytuje příručku s pro-
spěšnými instrukcemi nejen pro rodiče dětí se spinální svalo-
vou atrofií, jak správně postupovat při respirační péči, ale i pro
odbornou veřejnost. Tato brožura je přeložena z amerického
originálu sdružení Family of SMA. Publikace je pečlivě zpra-
covaná a uvádí pečovatele do problematiky UPV a její důleži-
tosti u onemocnění SMA. Seznamuje s podrobnými postupy
při těžkostech s dýcháním, jak správně postupovat u odstraňo-
vání hlenu a využití pomůcek a přístrojů k tomu určených, jaké
jsou druhy ventilačních režimů, jak postupovat při nachlazení
apod. (Základní data o dýchání 2014, s. 1–30). Norská studie
se zabývala etickými problémy v domácí umělé plicní ventilaci.
Zjištění poukazují, že řada etických problémů vzniká na všech
stupních péče. Patří sem rozhodování o tom, kdo by měl na-
bídnout DUPV, respektování přání pacienta a jeho rodiny, kva-
lita života a důstojnost. Bylo zjištěno, že hlavní problémy úzce
souvisí se čtyřmi základními principy lékařské etiky (autono-
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mie, dobročinnost, non-maleficience a spravedlnost). V etic-
kých úvahách jsou rozdíly mezi dospělými a dětmi, a to zej-
ména s autonomií a paternalitou. U dětí je často kladena
otázka, co je pro ně v nejlepším zájmu. Podle norských práv-
ních norem mají rodiče právo dát souhlas či nesouhlas s léčbou
dítěte. Tato studie poukazuje, jak náročné a obtížné je rozho-
dování týká-li se dětského pacienta (Dybwik et al. 2011a,
s. 235–239). Pokrok v lékařské technologii umožnil, že děti zá-
vislé na umělé plicní ventilaci jsou propouštěny domů. I když
finanční náklady na DUPV jsou v porovnání s dlouhodobou
hospitalizací nižší, studie z celého světa poukazují, že pro ro-
diče jsou finanční, psychické a emocionální aspekty velmi vý-
razné.

Většina rodin potřebuje pomoc vyškolených ošetřovatelů,
zejména v noci, ale situace je nepříznivá, vzdělaných jedinců
je málo. Rodiče tak pečují o své dítě nepřetržitě. Tento stav se
odráží na nedostatku spánku, což má za následek snížení pra-
covního výkonu během dne, nedostatek energie, špatnou ná-
ladu a stres rodičů (Meltzer et al. 2010, s. 250–255). V kanadské
průřezové studii, která proběhla v rozmezí 20 let, byly sledo-
vány děti na invazivní a neinvazivní domácí umělé plicní ven-
tilaci. Bylo zjištěno, že dětí s potřebou DUPV přibývá, a je roz-
hodující v první řadě zajistit dostatečné kompetence
v komunitní péči. Rodiny potřebují dostatečnou podporu, aby
se odhodlaly pečovat o nemocné dítě doma. Rodinní pečova-
telé často opouští svou práci, aby mohli pečovat o své dítě více
než 16 hodin denně. Studie se snaží objasnit obecné trendy
v ošetřovatelské péči a je krokem k lepšímu pochopení složité
situace, náročné péče a působení na rodinu dětí na DUPV
(Amin et al. 2013, s. 4–5).

Autoři Paulides et al. (2012, s. 848–850) uvádějí, že v prů-
běhu doby došlo k výraznému zvýšení použití domácí ventilace
u dětí, nárůst je nejzřetelnější v nejmladší věkové skupině. Exis-
tuje několik vysvětlení pro zvýšení využití domácí ventilace
u dětí. Předpokládá se, že úspěch domácí ventilace u dospělých
vedl k povědomí a větší informovanosti lékařů, kteří se podílejí
na péči o dětské pacienty. Zlepšení zdravotní péče, zvýšená au-
tonomie pacienta a změna morálně-etického postoje s ohledem
na rozhodování o léčbě mohou objasnit rostoucí počet dětí na
domácí umělé plicní ventilaci. Autoři Dubwik et al. (2011b,
s. 7–8) ve své studii neodhalili žádné velké rozdíly ve zkuše-
nostech rodin pečujících o dítě nebo dospělého na umělé plicní
ventilaci. Možným vysvětlením je, že rodiny nemocných dětí
i dospělých sdílejí stejné odhodlání a odpovědnost za své
blízké, protože jsou spjati silnými pouty. Složitost technického
vybavení a léčebných postupů si jsou podobné. Zjištění této
studie poukazují na nutnost podpory rodin pečující o své
blízké.

Péče o dýchací cesty u domácí plicní
ventilace

Jednou z velice důležitých činností u nemocného na DUPV
je péče o dýchací cesty. U dlouhodobě ventilovaných pacientů
je zavedena tracheostomická kanyla. Každý rodič či pečovatel

musí zvládat o ni správně pečovat (Přecechtělová 2013, s. 31).
Tracheostomická kanyla se u dětí ve většině případů používá
z plastických materiálů (PVC, silikon, teflon apod.) s manžetou
nebo bez ní. Výhodou těsnící manžety je snížení rizika aspirace
sekrece a potravy do dýchacích cest. Je třeba kontrolovat tlak
v manžetě, který nesmí přesahovat hranici 20–25 mmHg, aby
nedocházelo k otlakům a poškození sliznice průdušnice (Lukáš
2005, s. 85–86; Marková et Fendrychová 2006, s. 69–70).

Minimálně po dobu 12 hodin se převazuje a sleduje okolí
tracheostomie (zejména zarudnutí, známky zánětu, bolestivost,
případné krvácení). Před i po ošetření je třeba dbát zvýšené
hygieny. Před výměnou krytí je nezbytné okolí dezinfikovat
a pak přiložit sterilní čtverec. Při zarudnutí se doporučuje pře-
vazovat častěji dle potřeby. Okolí tracheostomie je třeba udr-
žovat suché, aby nedocházelo k maceraci a případné infekci
(Dech života o. s. 2014; Marková et Fendrychová 2006, s. 59–
60). K upevnění kanyly se používají molitanové fixační pásky
nebo bavlněné tkanice. Mění se dle potřeby. Podstatné je, aby
dostatečně fixovaly kanylu, ale současně nesmí nemocného
škrtit (Marková et Fendrychová 2006, s. 60). Zvýšená pozor-
nost musí být věnována průchodnosti tracheostomické kanyly.
Indikací k odsávání je patrná sekrece v kanyle, dráždivý kašel,
tachypnoe, dyspnoe, pokles saturace kyslíkem (Lukáš 2006,
s. 83–84; Marková et Fendrychová 2006, s. 59). Proto se provádí
odsávání z dýchacích cest (nejen z tracheostomie, ale i z dutiny
ústní a nosní) dle potřeb pacienta, častosti sekrece hlenu (Pře-
cechtělová 2013, s. 31). K odsávání je třeba funkční odsávačky.
Odsává se přerušovaně, aby nedocházelo k poškození sliznice
(Marková et Fendrychová 2006, s. 59). Při odsávání se prů-
běžně sleduje charakter sekretu a stav nemocného. Odsávání
by mělo být provedeno v krátkém časovém intervalu, aby ne-
mocný nebyl dlouho zatěžován (Přecechtělová 2013, s. 31).
Před odsáváním je také vhodné provést manuální podporu
k uvolnění sekretu z dýchacích cest. Proto je důležité, aby ro-
diče či pečovatelé byli před propuštěním do domácího pro-
středí řádně edukováni rehabilitačním pracovníkem. Pojmem
manuální masáž (také vibrace) se rozumí vytvořit (pomocí
rukou) jemný podtlak na hrudní stěně a vibrovat směrem na-
horu pro lepší uvolnění sekretu (Základní data o dýchání 2014,
s. 8–9). K odsávání se doporučuje používat uzavřený systém
„trachcare“. Výhodou tohoto systému je jeho jednoduchost
a účinnost. Také se snižuje možné riziko vzniku infekce v dý-
chacích cestách. Existují typy, které mají prodloužené období
upotřebení až na 72 hodin (Přecechtělová 2013, s. 31; Sýkorová
2010, s. 12).

U dlouhodobě ventilovaných pacientů se průběžně sleduje
saturace kyslíku v krvi tzv. pulzním oxymetrem. Je to přístroj,
který monitoruje, v jakém respiračním komfortu se nemocný
nachází. Hodnota normálu je 95 % a více. Přístroj je malý, pře-
nosný a nemocného nezatěžuje. Signál je většinou snímán
z kteréhokoliv prstu na horní končetině pomocí kolíkového
nebo lepícího čidla. Nižší hranice saturace může být jednou ze
známek dechových problémů způsobených např. hlenem v dý-
chacích cestách, překážkou apod. Danou situaci je třeba včasně
řešit, popřípadě se poradit s ošetřujícím lékařem (Základní
data o dýchání 2014, s. 11–16). Každý pacient s tracheostomií
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musí mít dostatečně zvlhčeny dýchací cesty. Ve většině případů
se používá tzv. HME filtr. Má funkci zvlhčovací, antibakteriální
a antivirovou s účinností až 99 % (Dech života o. s. 2014). Pod-
statnou součástí ošetřovatelské péče je prevence možného na-
chlazení. Dítě (případně dospělý klient) by mělo být chráněno
před kontaktem s nemocnými. Dále se doporučuje vyvarovat
se styku s velkým množstvím lidí, a v době chřipkového období
i kolektivu dětskému. Dítě je v důsledku onemocnění oslabené
a „obyčejné“ nachlazení může způsobit komplikace projevující
se dechovými obtížemi, tvorbou značného množství hlenu
a jeho uvolňováním (Základní data o dýchání 2014, s. 16–17).

U pacientů s tracheostomií může docházet také ke kompli-
kacím. K častým komplikacím patří ucpání kanyly, krvácení
(může být způsobené nešetrným odsáváním), infekcie a také
může dojít k zúžení trachey, vzniku granulomu či dekubitu
(Marková et Fendrychová 2006, s. 65). Je podstatné vzít na vě-
domí, že péče o nemocné na domácí plicní ventilaci je ne-
snadná, náročná a vyžaduje dostatečnou informovanost a ma-
nuální zručnost rodičů či pečovatelů. Součástí péče o nemocné
se spinální svalovou atrofií je také paliativní péče poskytovaná,
pokud to stav dovolí, v domácím prostředí. Je to náročná čin-
nost, zatěžující fyzickou, ale i psychickou stránku členů rodiny.
Dochází k zásadním změnám již zaběhlého chodu domácnosti.

Sumarizace poznatků, diskuse a závěr
SMA je onemocnění, jehož rozsah závažnosti závisí předně

na jeho typu. Autoři Haberlová (2011); Mercuri et al. (2012);
Rul et al. (2012) a Šišková (2012) zmiňují, že doposud nebyla
objevena žádná kauzální léčba. Změnou postoje a kvalitou lé-
kařské i ošetřovatelské péče se do jisté míry zlepšil průběh
a prognóza onemocnění, a tím i kvalita života. Závažnější prů-
běh se projevuje u typu I a II. Autoři D´Amico (2011); Mercuri
et al. (2012) a Šišková (2012) poukazují, že jedním z průvod-
ních znaků onemocnění jsou respirační potíže. Ke zkvalitnění
respirační péče a života může být využito neinvazivní ventilace,
která je vhodná u dětí v relativně dobrém zdravotním stavu.
Bohužel ne vždy je tato metoda dostačující, a zdravotní stav dí-
těte se může v důsledku onemocnění zhoršovat. Za těchto okol-
ností se zvažuje možnost zavedení tracheostomické kanyly
a dlouhodobé UPV. Autoři Rul et al. (2012) zmiňují, že ne
každý je zastáncem zavedení tracheostomické kanyly u dětí
s těžkou formou SMA, a to z důvodu rozsáhlého postižení
a „zhoršení“ kvality života.

Autorky Vyskočilová (2011); Habartová et al. (2009); Dráb-
ková (2009) pozitivně nahlížejí k invazivní metodě a k následné
domácí péči na UPV, která vede ke zlepšení psychické stránky
dítěte, ale i dospělého klienta, snížení rizika nozokomiálních
nákaz. Velkou roli zde sehrává rodina, která je ochotna vytvořit
pro nemocného ideální prostředí.

Autoři Amin et al. (2013); Paulidis et al. (2012); Sklenovská
(2010) poukazují na výrazný nárůst počtu dětí závislých na do-
mácí plicní ventilaci v průběhu doby, a to díky zdokonalení
a pokroku zdravotní péče, vzrůstu autonomie pacienta a obratu
morálně-etického postoje s ohledem na rozhodování o léčbě.
Autoři Dybwik et al. (2011) srovnávají rozdíly ve zkušenostech

rodin pečujících o dítě nebo dospělého. Ve své studii nezjistili
žádné velké rozdíly v péči. Autoři Cvachovec (2013); Dlask et
Blažek (2011) pozitivně nahlíží na výhody DUPV ze stránky
ekonomické. Ve srovnání s USA je celkově léčba v České re-
publice levnější, ale v poměru finanční částky péče institucio-
nální s péčí domácí, je institucionální péče výrazně nákladnější.
Autorka Vyskočilová (2011) upozorňuje, že domácí péče vede
v rodinách ke značným změnám.

Autorka Vaňková (2012) spatřuje velkou přednost DUPV
pro nemocného (a hlavně děti) v možnosti pobývat v kruhu
rodinném. Autorky Vyskočilová (2011) a Drábková (2009)
poukazují na rozdíly péče v zahraničí a v České republice.
V České republice je nemožné v případě potřeby přijmout pa-
cienty na DUPV na standardní oddělení, či do domovů pro
osoby se zdravotním postižením, aby měli rodiče a pečovatelé
možnost se na chvíli „oprostit od každodenních starostí“ spo-
jených s náročnou péčí. V současnosti se o tyto pacienty pouze
v akutních případech „postará“ garantující oddělení či JIP.
K nevýhodám ošetřovatelské péče o chronicky nemocné kli-
enty patří náročná finanční situace pro rodinu.

Jak již bylo uvedeno výše, spinální svalová atrofie je one-
mocněním bez možnosti vyléčení. Proto součástí symptoma-
tické léčby je také přístup paliativní. V této části péče zastává
důležitou roli rodina či pečovatel. Autorka Šerfelová (2011)
poukazuje na rozdílnost zvládání psychické a fyzické zátěže
nejen rodiny jako celku, ale i mezi mužem a ženou (v rolích
pečujících). Ženy pociťují a popisují daleko vyšší míru zátěže.
Naopak muži mohou mít vyšší vytrvalost.

Autorky Šerfelová et Hladeková (2011) považují za důležité
zaměřit se nejen na péči o nemocné dítě, ale věnovat více po-
zornosti a péče pečující rodině, či pečovateli a výsledky aktivně
využít v praxi. Jednou z možností zvládání zátěže je průzkum
odolnosti. Z daných publikovaných poznatků plyne, že SMA
je onemocněním, které se význačně dotýká kvality života jak
nemocných, tak i rodinných příslušníků. Převažující neshody
přetrvávají v oblasti etické. Změnou životního stylu nemoc-
ného a celé rodiny lze důstojně a kvalitně žít za podpory svých
blízkých v domácím prostředí.

Doporučení pro praxi
Z pohledu profesní odbornosti lze konstatovat, že velkou

pomocí pro rodiče je dostatečná informovanost a ochota po-
moci ze strany zdravotnického personálu (lékaři, nelékařští
zdravotničtí pracovníci, specialisté). Přínosem jsou infor-
mační brožury nebo externí koordinátor, který rodinu dosta-
tečně obeznámí s možnostmi ze strany sociální či finanční po-
moci (a podpory). Popřípadě koordinátor zprostředkuje
kontakt s rodinou, která se nachází v podobné situaci. Nez-
bytná je také provázanost jednotlivých občanských sdružení,
i když se každé nachází v jiném regionu České republiky.
Potom nebude docházet k tomu, že si rodiče veškeré užitečné
informace zjišťují sami pomocí internetu (přičemž nemusí
uvedeným informacím rozumět, či je nesprávně interpretují),
např. že existují občanská sdružení, kde se sdružují nemocní
s rodinami s podobnými či stejnými problémy, se kterými se
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mohou kontaktovat a předávat si užitečné informace a hod-
notná doporučení a rady.

Příspěvek je dedikován projektu Studentské grantové soutěže na
Univerzitě Palackého v Olomouci: „Percepce subjektivního do-
padu zdravotního postižení/přítomnosti chronického onemoc-
nění a pojetí zdravotního uvědomění a gramotnosti
(IGA_PdF_2015_003)“.
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Souhrn
V kazuistice je popisován případ 55leté pacientky s degenerativním kloubním one-

mocněním, u které byla indikována totální endoprotéza (TEP) kyčelního kloubu. Při
druhé revizi z důvodu luxace TEP byl nalezen rozsáhlý cystický útvar na přední a late-
rální straně čtyřhlavého stehenního svalu s histologicky prokázanou granulační tkání
a bylo vysloveno podezření na sarkoidózu. Další vyšetření potvrdila diagnózu plicní
formy sarkoidózy s mimoplicním postižením svalů a kůže.

Summary
Sarcoidosis of locomotive organs

The case report describes a case of 55 years old patient with degenerative joint disease
who was indicated to total hip replacement. During the second revision due to THA di-
slocation, a large cystic lesion with histologically proven granulation tissue in anterior
and lateral part of quadriceps was found and a suspection of sarcoidosis was proposed.
Further examination confirmed the diagnosis of pulmonary sarcoidosis with extrapul-
monary affection of muscles and skin.

Lošťáková, V., Lošťák, J., Kregová, E. et al. Sarkoidóza pohybového ústrojí. Kazuistiky v alergologii,
pneumologii a ORL 12, 1: 35–40, 2015.
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Úvod
Sarkoidóza je multisystémové granulomatózní onemocnění

neznámé etiologie, které obvykle postihuje jedince mladšího
a středního věku především ženského pohlaví. Projevuje se nej-
častěji nitrohrudním postižením s bilaterální hilovou lymfade-
nopatií a/nebo plicními infiltráty (Kolek et al. 1998). U třetiny
až poloviny pacientů se současně s nitrohrudním postižením
setkáváme také s mimoplicním postižením (Žurková et al.
2014). Nejčastěji postiženými orgány jsou oči a kůže a periferní
lymfatické uzliny, mohou být postižena také játra, slezina, žlázy,
srdce, nervový systém, svaly a kosti, vzácněji i jiné orgány (SOS
1999). Postižení pohybového ústrojí patří mezi více frekvento-
vané. Nejčastěji jsou postižena kolena, kotníky, loketní klouby,
zápěstí a drobné klouby rukou a nohou, postižení svalů je velmi
vzácné. Velmi zřídka se setkáváme s deformující artritidou
a chronickou myopatií (Nadera et al. 2010).

V našem sdělení prezentujeme případ pacientky s degene-
rativním kloubním onemocněním, u které byla indikována to-
tální endoprotéza kyčelního kloubu. Při druhé revizi z důvodu
luxace TEP byl nalezen rozsáhlý cystický útvar na přední a la-

terální straně čtyřhlavého stehenního svalu vlevo s histologicky
prokázanou granulační tkání a bylo vysloveno podezření na
sarkoidózu. Další vyšetření potvrdila diagnózu nitrohrudní
sarkoidózy s mimoplicním postižením svalů, fascií a kůže.

Kazuistika
55letá žena, exkuřačka, která dosud pracovala jako perso-

nalistka, neměla v anamnéze vážnější onemocnění. V květnu
2002 byla pacientce implantována totální endoprotéza (TEP)
kyčelního kloubu pro degenerativní kloubní onemocnění.
Operace a pooperační průběh byly bez komplikací. Poté násle-
dovalo sedmileté období bez potíží.

V listopadu 2009 došlo k luxaci TEP. Klinicky se objevil otok
a bolestivost levého stehna. Byla provedena magnetická rezo-
nance (MR) levého stehna s nálezem laločnaté nehomogenní
masy 21x8,9x9,8 mm, která měla charakter tukové tkáně s pří-
měsí tekutiny a dalších ložisek mediálně (obr. 1, 2). Pacientka
byla indikována k operačnímu výkonu, při kterém byla zrevi-
dována endoprotéza a okolní měkké tkáně. Původní endopro-
téza byla ponechána in situ. Současně během revize byla nale-
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zena a exstirpována rozsáhlá burza v oblasti laterálního
aspektu m. quadriceps femoris velikosti 15x10x5 cm. Poté byla
pacientka bez potíží.

V následné době došlo k opakované luxaci TEP, proto byla
v říjnu 2010 znovu indikována revize, při které byl nalezen roz-
sáhlý cystický útvar na přední a laterální straně čtyřhlavého
stehenního svalu, který byl naplněn čirým výpotkem a nekro-
tickou tkání. Histologicky byl verifikován sarkoidní granulom.
Od ledna 2011 se objevilo drobné zarudnutí ve střední části
rány. Nález se postupně zhoršoval, došlo k rozvoji kožních
změn a zarudnutí na vnější straně stehna a proximálního bérce.
Pacientka byla odeslána na kožní kliniku, kde provedli excizi
kůže a podkoží. Histologicky byla znovu potvrzena zánětlivá

reakce s granulomatózní složkou včetně mnohojaderných
buněk, částečně Langhansových, částečně typu kolem cizího
tělesa (obr 3, 4).

V únoru 2011 byla pacientka odeslána na naši kliniku k vy-
šetření. Radiologicky byla potvrzena drobná ložiska v plicním
parenchymu (obr. 5, 6). Laboratorně byla zjištěna zvýšená
hodnota rozpustného interleukin-2 receptoru sIL2R (2 071
kU/l), neopterinu (4,35 μg/l) a sérového angiotenzin konver-
tujícího enzymu SACE (63,0 U). Autoprotilátky byly nega-
tivní, jiné systémové onemocnění bylo vyloučeno. Kožní tu-
berkulinový test (MXII) byl negativní. Klinicky pacientka
udávala dechové potíže, fyzikální nález na plicích byl v normě.
Byla provedena bronchoskopie s laváží (BAL) s vyšetřením

Obr. 1: Magnetická rezonance stehna s nálezem tumoróz-
ních mas (listopad 2009)

Obr. 3: Kůže a granulomatózní zánět Obr. 4: Podkoží a granulomy

Obr. 2: Magnetická rezonance stehna s nálezem tumoróz-
ních mas (listopad 2009)
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bronchoalveolární tekutiny (BALTe) a transbronchiální biopsií
(TBB). Cytologickým vyšetřením BALTe byla zjištěna lymfo-
cytární alveolitida (36 %) a četné epiteloidní buňky. Při flow-
cytometrickém vyšetření byl poměr CD4+/CD8+ (dříve tzv.
imunoregulační index) vysoce zvýšený (9,5). Histologie z TBB
byla bez průkazu granulomů. Hyperkalcinemie ani hyperkal-
ciurie nebyla zjištěna. Průkaz M. tuberculosis komplex byl ne-
gativní, IGRA metody byly negativní. Jiné infekční agens bylo
vyloučeno. Funkční vyšetření plic bylo v normě (VC 3,72 –
121 %, FEV1 3,10 – 122 %, TLC 123 %), transfer faktor byl
v normě (81 %) a transfer koeficient byl lehce snížený (77 %).
Výsledky podporovaly sarkoidózu, i když chyběla morfolo-
gická verifikace.

V květnu 2011 byla provedena MR levého stehna. Při srov-
nání s minulým nálezem došlo jen k částečné regresi velikosti
ložisek v quadricepsu levého stehna. Byl popisován otok a he-
terogenní formace, která byla tvořena tekutinou a měkkotká-
ňovou složkou. Bylo patrné drobné kovové tělísko.

V červnu 2011 byla provedena na ortopedické klinice další
revize s excizí anterolaterálního svalového kompartmentu le-
vého stehna s evakuací čirého výpotku a rozbředlých hmot,
které připomínaly nádorovou tkáň (obr. 7). Po vyprázdnění
předního kompartmentu byla rozšířena excize měkkých tkání
do zdravé svalové tkáně a ke kosti po celé délce femuru až do
kyčle, kde byly nalezeny organizované trsy granulační tkáně.
Vzorky včetně kůže byly odeslány na histologické vyšetření.
Současně bylo exstirpováno cizí těleso na rozhraní horní
a střední třetiny femuru a endoprotéza byla kompletně odstra-
něna.

Histologicky byl potvrzen neobvyklý nález splývajících a fi-
brotizujících granulomů a opět vysloveno podezření na sarkoi-
dózu (obr. 8, 9, 10).

V srpnu 2011 byla znovu provedena BAL a TBB. Byla pro-
kázána lymfocytární alveolitida (obr. 11), zvýšený poměr

Obr. 5: Snímek plic – ojedinělé nodulace v plicním paren-
chymu (únor 2011)

Obr. 6: HRCT plic – ojedinělé nodulace bilaterálně (únor
2011)
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Obr. 7: Excidovaná tkáň charakteru nádorové tkáně
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CD4+/CD8+ (9,2) a histologicky z TBB byl potvrzen epitelo-
idní granulom (obr. 12).

Od září 2011 byla nasazena kombinovaná terapie kortikoidy
(prednison v dávce 35 mg/den) a hydroxychlorochin (Plaque-
nil 200 mg 2x denně). Během ambulantních kontrol se stav pa-
cientky postupně zlepšoval a to včetně lokálního nálezu na
stehně, který se téměř zhojil. Došlo k poklesu hodnot sledova-
ných sérových markerů aktivity onemocnění.

V říjnu 2012 byla ukončena léčba hydroxychlorochinem
a pokračovalo se v terapii kortikoidy s postupným snižováním
na 5 mg prednisonu v denní dávce. Vzhledem k plánované re-
implantaci TEP a úplně zhojenému lokálnímu nálezu bylo ve
spolupráci pneumologů a ortopedů plánováno úplné vysazení
léčby před plánovaným chirurgickým výkonem.

Po kontrolním vyšetření v únoru 2014 však došlo k recidivě
kožní formy sarkoidózy na laterální straně stehna, pro kterou
byla pacientka hospitalizována na kožní klinice. Biopsie kůže
znovu prokázala sarkoidní granulom. U pacientky byly navý-
šeny kortikoidy na 40 mg prednisonu denně a do kombinace
přidán methotrexát (10 mg/týden).

V dubnu 2014 došlo ke zhoršení lokálního nálezu na stehně,
a proto byla pod clonou antibiotik provedena chirurgická re-
vize. Byla nalezena nekrotická tkáň a po jejím odstranění byla
provedena laváž dutiny dezinfekčnímu roztoky. Poté došlo ke
zhojení lokálního nálezu.

V srpnu 2014 se objevila lokální recidiva s otokem a boles-
tivostí levého stehna a tvorbou výpotku, který byl opakovaně
punktován. Laboratorním vyšetřením nebyla prokázána in-
fekční etiologie, ani průkaz M. tuberculosis complex. Byl do-
plněn PET/CT (obr. 13) s pozitivním nálezem hypermetabo-
lismu glukózy v lemu tekutinových kolekcí v oblasti levé hýždě
a levého stehna, který odpovídá zánětlivému procesu. Bez další
revize se nelze k současnému stavu vyjádřit, není zcela zřejmé,
zda se jedná o relaps sarkoidózy či aktivaci chronických zánět-
livých procesů charakteru osteomyelitidy ve zbývající části dia-
fýzy femuru, při kterých dochází k remodelaci kostí a tvorbě
výpotku.

Bohužel z důvodu reaktivace onemocnění nebylo možné do
současné doby přistoupit k reimplantaci TEP.

Obr. 8: Histologie sval – granulomy

Obr. 9: Histologie sval – granulomy, céva
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Obr. 10: Vazivo a granulom

Obr. 11: Bronchoalveolární tekutina – lymfocytární alveo-
litida
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Diskuse
Sarkoidóza pohybového ústrojí se vyskytuje až u třetiny pa-

cientů se sarkoidózou, často probíhá asymptomaticky. One-
mocnění může postihovat veškeré struktury pohybového
ústrojí, tedy klouby, kosti a svaly. Nejčastěji jsou postižena ko-
lena, kotníky, loketní klouby, dále pak zápěstí, drobné kosti
rukou a nohou nebo nosní kůstky. Postižení svalů je velmi
vzácné. Postižení kloubů může být akutní a přechodné, mno-
hem vzácněji chronické a perzistující. U chronické formy sar-
koidózy jsou časté i současné kožní léze. V případě vzniku
symptomů pozorujeme artralgie, otok a zarudnutí kůže nad

postiženým místem. Prvním projevem onemocnění může být
i akutní migrující artritida, zatímco chronická artritida provází
chronickou formu sarkoidózy. Mohou se vyskytovat také de-
strukce kloubů či deformity, výpotek, synovialitida, nodulární
proliferace až přítomnost splývajících granulomatózních mas,
která je často provázena periartritidou a otokem kolem kloubů.

Myopatie u sarkoidózy může postihovat více svalových sku-
pin. Podobně jako u kostní formy bývá přítomna u chronické
formy sarkoidózy. Myopatie bývají převážně asymptomatické
s náhodnými nálezy granulomů ve svalech, které se zjistí při
biotickém vyšetření. Sarkoidní myopatie se může manifestovat
jako nodulární myopatie, chronická myopatie nebo akutní
myositida. Nodulární myopatie se projevuje přítomností mno-
hočetných ložisek ve svalech, která připomínají tumor. Chro-
nická myopatie je častější u žen a může být i jediným projevem
onemocnění. Akutní myositida se projevuje difúzními bo-
lestmi lýtek nebo stehen, občas se objeví také svalové kontrak-
tury a hypertrofie. Častými nespecifickými příznaky jsou únava
a teploty (Salari et al 2014).

Postižení kostí u sarkoidózy má nejčastěji charakter pseu-
docystických projasnění, která popsal Jüngling na zápěstních
nebo nártních kostech a také na článcích prstů nohou i rukou
( Kolek et al. 1998). Vzácnější jsou změny na nosních kůstkách
se současným výskytem deformujícího postižení kůže nosu
(lupus pernio).

Při podezření na sarkoidózu pohybového ústrojí se dopo-
ručuje provést rentgenový snímek postižené části, CT nebo de-
tailnější PET CT vyšetření, popř. magnetickou rezonanci
a odběr biotického materiálu k průkazu nekaseifikujících gra-
nulomů. U pacientů se sarkoidózou pohybového ústrojí se
předpokládá plicní postižení, provádí se proto kompletní vy-

Obr. 12: Histologie z transbronchiální biopsie – epiteloidní
granulomy

Obr. 13: PET CT levého stehna s nálezem zánětlivých změn
(říjen 2014)

Obr. 14: PET CT levého stehna (říjen 2014)
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šetření plic včetně bronchoskopického vyšetření s odběrem
BALTe a TBB, případně se získává vzorek tkáně chirurgicky při
videoasistované torakoskopii (VATS ). V laváži je přítomna
zpravidla izolovaná lymfocytóza (CD4 T-lymfocyty) a diagnos-
tický je poměr CD4+/CD8+ >3,5 (Spagnolo et al. 2009).

Prognóza sarkoidózy pohybového ústrojí nebývá vždy pří-
znivá. U pacientů se sarkoidózou může dojít k postižení více
struktur pohybového ústrojí i dalších orgánů současně. Komp-
likace u naší pacientky začaly sedm let po primoimplantaci
TEP progredujícími bolestmi levé kyčle a otokem stehna. Při
magnetické rezonanci byly nalezeny laločnaté nehomogenní
masy a byl zvažován sarkom nebo reakce kolem cizího tělesa
(zřejmě pozůstatek operace), které se nacházelo v oblasti měk-
kých tkání stehna a během revize bylo odstraněno. Poté bylo
histologicky vyloučeno nádorové onemocnění. Během jednoho
roku opět vznikl rozsáhlý cystický útvar na přední a laterální
straně levého stehna, histologicky byl potvrzen neobvyklý nález
splývajících a fibrotizujících granulomů a bylo poprvé vyslo-
veno podezření na sarkoidózu měkkých tkání. Granulační tkáň
byla nalezena při biopsii kůže a následně i při biopsii svalů.

Jednalo se tedy o projev akutní myositidy s typickými kli-
nickými příznaky. Později byla prokázána nodulární myopatie
s ložisky ve svalové tkáni, které budily podezření na tumor. Zá-
sadní zvrat pro diagnózu byl histologický průkaz sarkoidních
granulomů. V literatuře je popsán případ pacientky, kdy artri-
tida u sarkoidózy vedla k nutnosti implantace totální endopro-
tézy. U naší pacientky jsme se setkali s implantací TEP z dů-
vodu degenerativní artrózy. Bohužel nelze objasnit, zdali
k degenerativnímu postižení kloubu nedošlo také z důvodu
sarkoidózy, která byla později u pacientky prokázána. Na rozdíl
od dříve popisovaného případu došlo u naší pacientky ke
komplikacím, které vedly k opakovaným reoperacím a revizím
oblasti v okolí TEP.

Léčba naší pacientky spočívala v terapii kortikoidy v kom-
binaci s hydroxychlorochinem a později s metotrexátem (Loš-
ťáková et al. 2012). V literatuře se uvádí, že sarkoidóza pohy-
bového ústrojí často nereaguje na léčbu (Zisman et al. 2002).
I v případě dobré odpovědi na léčbu se setkáváme u sarkoidózy
pohybového ústrojí s častými relapsy (Fayad et al. 2006). Také
v případě naší pacientky došlo k relapsu onemocnění s nepří-
znivou odpovědí na léčbu.

Závěr
V předkládané  kazuistice je prezentován případ pacientky

indikované k endoprotéze kyčelního kloubu s následnými zá-
važnými komplikacemi po její implantaci, které si vyžádaly
opakované revize s nutností extrahovat endoprotézu. Meziobo-
rová spolupráce prokázala, že se jedná o pacientku se sarkoi-
dózou s postižením plic, kůže a svalů.

Grantová podpora: IGA MZ ČR NT11117
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V převážné většině západoevropských států bylo dosaženo
již po roce 2000 snížení počtu nových případů a recidiv tuber-
kulózy (TBC) na hodnoty nižší než 10 na 100 000 obyvatel
a postupné snižování těchto ukazatelů o 1–8 % ročně bylo za-
znamenáno i v letech následujících (ECDC 2014). Tento pří-
znivý vývoj kontroly TBC však nebyl provázen obdobným ús-
tupem epidemiologických ukazatelů ve velkoměstech těchto
států a velkoměsta se tak stala endemickými ložisky TBC, kde
se ještě v roce 2009 pohyboval počet nových případů a recidiv
TBC v hodnotách vyšších než 10 na 100 000 obyvatel a vyka-
zoval většinou hodnoty dvojnásobné i vyšší než byly hodnoty
celostátní (de Vries et al. 2014). Hlavní příčinou tohoto jevu se
stal celý komplex nemedicínských faktorů, zejména stále stou-
pající přesun obyvatelstva do měst, ve kterých již v roce 2011
žila více než polovina světové populace, a který předpokládá
ve světovém měřítku další vzestup na 67 % v roce 2050; urba-
nizace některých států Evropské unie se má v tomto roce při-
blížit 90 % veškeré populace (Falzon 2014). Proces urbanizace
přinesl s sebou řadu demografických a sociologických prob-
lémů, zejména vysokou hustotu obyvatelstva a plošné přelid-
nění velkoměstských aglomerací, vznik sociálních a etnických
ghett, chudobu, bezdomovectví, drogové závislosti a sociální
izolaci některých vrstev původních obyvatel i přistěhovalců.
Přímý vliv na další vývoj kontroly TBC ve velkoměstech hos-
titelských států pak měli přistěhovalci z oblastí vysoké inci-
dence TBC jako nositelé manifestních i latentních forem TBC
(Oren et al. 2011; Falzon 2014; de Vries et al. 2014).

Nejvýraznější rozdíly epidemiologických parametrů TBC
mezi celostátními hodnotami a hodnotami velkoměstských
aglomerací byly zaznamenány v letech 2000–2007 v USA
(Oren et al. 2011). V tomto období bylo notifikováno ve 48

hodnocených (nejmenovaných) velkoměstech USA více než 42
000 nových onemocnění a recidiv TBC, tj. 36 % z celkového
počtu hlášených případů celostátního souhrnu. Populace tě-
chto velkoměst se v roce 2000 pohybovala mezi 207 000–8 156
000 obyvatel a v celkovém počtu představovala jen asi 15 % veš-
keré populace USA. Průměrný počet notifikovaných případů
ve velkoměstech byl 12,1 na 100 000 obyvatel ročně a vý-
znamně se lišil od ostatních správních celků USA, kde bylo hlá-
šeno jen 3,8 nemocných na 100 000 obyvatel, tj. více než třikrát
méně. Ve většině velkoměst byl mezi lety 2000–2007 zazname-
nán pokles počtu nových případů a recidiv v průměru o 76 %,
avšak v několika z nich došlo k průměrnému zvýšení těchto
hodnot až o 56 %. V etnickém složení nemocných s TBC bylo
36 % afroameričanů, 28 % hispánského původu a 24 % asiatů,
42 % nemocných bylo narozeno v zahraničí, 9 % bylo bezdo-
movců, 3 % vězňů, 12 % drogově závislých, 16 % alkoholiků,
12 % HIV pozitivních a 1 % s lékovou multirezistencí; 85 %
evidovaných nemocných dokončilo léčbu a 7 % jich zemřelo.
Výsledky studie představují velmi cenný dokumentační a stu-
dijní materiál získaný v podmínkách multietnického státu s po-
pulací téměř 300 000 000 (2004) obyvatel, ve kterém populace
některých velkoměst (např. Chicago, New York s populací 9,
resp. 8 milionů obyvatel) převyšuje celkový počet obyvatel řady
evropských států.

Z období let 1999–2000 pochází epidemiologická studie
TBC z 11 západoevropských států hodnotící údaje získané do-
tazníkovou metodou z 20 měst těchto států, jejichž populace
se pohybovala mezi 100 000 (Reykjavík) a více než 7 000 000
(Londýn) obyvatel (Hayward et al. 2003). Přehled výsledků
hlavních měst 11 hodnocených států je uveden v tabulce 1. In-
cidence TBC hodnocených měst se v roce 1999 pohybovala

Belgie 13 Brusel 30–39 1–1,9 5–9 50–74
Dánsko 10 Kodaň 30–39 <1 <5 50–74
Finsko 11 Helsinky 10–19 <1 <5 0–24
Francie 11 Paříž 40–49 <1 5–9 25–49
Irsko 13 Dublin 10–19 <1 <5 0–24
Island 4 Reykjavík <10 <1 <5 50–74
Itálie 8 Řím 10–19 5–5,9 10–19 25–49
Nizozemí 10 Haag 20–29 <1 <5 50–74
Portugalsko 52 Lisabon >70 neudáno <5 0–24
Řecko 9 Athény 10–19 3–4,9 <5 0–24
Velká Británie 11 Londýn 30–39 10–19 10–19 50–74

země počet případů město počet případů MDR TBC HIV pozitivní cizinci
na 100 000 obyvatel na 100 000 obyvatel (%) (%) (%)

Tab. 1: Incidence tuberkulózy v evropských metropolích (podle Hayward et al. 2003)
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mezi <10 Reykjavík až 70 (Lisabon) případy na 100 000 oby-
vatel a téměř polovina z nich vykazovala více než dvojnásobek
hodnot incidence příslušných států: např. Londýn 30–39 pří-
padů proti 11 případům na 100 000 obyvatel hlášených ve
Velké Británii (tab. 1). Podíl cizinců na celkovém počtu nových
nálezů a recidiv TBC byl nízký ve třetině měst a naopak, ex-
trémně vysoký podíl cizinců (50 až 74 %) byl zaznamenán ve
stejném počtu hodnocených měst, např. v Bruselu a Antver-
pách, Amsterdamu a Haagu, nebo v Londýně a Cardiffu. Nej-
vyšší podíl multirezistentní (MDR) TBC byl zaznamenán
v Římě a v Miláně (5 až 10 % hlášených případů) a v Miláně
byla také popsána nemocniční mikroepidemie MDR TBC po-
stihující více než 100 hospitalizovaných nemocných. V posled-
ních 10 letech byly hlášeny nemocniční mikroepidemie TBC
vyvolané klony Mycobacterium tuberculosis citlivými na anti-
tuberkulotika v několika hodnocených městech a v jednom
případě byla popsána mikroepidemie TBC ve věznici. Lze
předpokládat, že tyto mikroepidemie byly identifikovány mo-
lekulárně-epidemiologickými technikami (DNA fingerprinting
a spoligotypizace), které byly již na přelomu století prováděny
národními referenčními laboratořemi řady západoevropských
států. Studie má orientační charakter a dokumentuje obrovské
rozdíly epidemiologické zátěže a existenci endemických ložisek
TBC v hodnocených západoevropských městech. V závěrech
konstatuje zatím nedostatečnou „harmonizaci” v programech
kontroly TBC ve státech s nízkou incidencí a doporučuje za-

vádění „agresivnějších” přístupů, cílených na úplnou eliminaci
TBC v těchto státech.

V epidemiologické studii věnované problematice TBC v 54
velkoměstech 20 států Evropské unie byl hodnocen podíl měst-
ských aglomerací s populací vyšší než 500 000 obyvatel na cel-
kových hodnotách incidence TBC příslušných států v roce
2009 (de Vries et al. 2014). Přehled výsledků všech 20 hodno-
cených států a jejich hlavních měst je uveden v tabulce 2. Praha
a Budapešť se jako jediná středoevropská velkoměsta zařadily
do nejpočetnější skupiny velkoměstských aglomerací 15 zápa-
doevropských států, které vykazovaly incidenci nižší než 20
případů na 100 000 obyvatel. Převážná většina těchto měst
včetně Prahy i Budapešti měla vyšší hodnoty incidence TBC,
než byly souhrnné hodnoty příslušných států. Např. ve Velké
Británii bylo v roce 2009 hlášeno celkem 14,6 nových onemoc-
nění a recidiv na 100 000 obyvatel, zatímco např. v Birming-
hamu bylo notifikováno 58 případů na 100 000 obyvatel, tj. čty-
řikrát více než byl celostátní údaj, nebo v Londýně, kde bylo
44,4 případů na 100 000 obyvatel, tj. třikrát více než v celém
státě. Do střední skupiny států s incidencí TBC 20–49 případů
na 100 000 obyvatel se zařadilo dalších 5 velkoměst unie Bul-
harska, Polska a Litvy. V těchto městech byly hlášeny hodnoty
incidence TBC stejné nebo nižší než údaje celostátní, např. ve
Varšavě 17,8 a v celém státě 21,6 případů na 100 000 obyvatel.
V Lotyšsku a Rumunsku, kde byly zaznamenány z celkového
počtu 54 hodnocených velkoměst Evropské unie nejvyšší hod-

Belgie 994 9,3 Brusel 320 29,9 3,2
Česká republika 695 6,6 Praha 128 10,4 1,6
Dánsko 337 6,1 Kodaň 113 16,9 2,8
Finsko 417 7,8 Helsinky 58 9,9 1,3
Francie 5 114 8,2 Paříž 515 23,4 2,8
Itálie 4 244 7,1 Řím 487 17,9 2,5
Maďarsko 1 407 14 Budapešť 321 18,9 1,4
Německo 4 419 5,4 Berlín 269 7,8 1,4
Nizozemí 1 157 7 Amsterdam 143 18,9 2,7
Norsko 358 7,5 Oslo 121 21 2,8
Rakousko 698 8,4 Vídeň 256 15,1 1,8
Řecko 594 5,3 Athény 91 11,5 2,2
Španělsko 7 592 16,6 Madrid 580 17,8 1,1
Švédsko 617 6,7 Stockholm 39 4,8 0,7
Velká Británie 8 917 14,6 Londýn 3 440 44,4 3

Bulharsko 2 910 38,3 Sofie 457 36,6 1,0
Lotyšsko 978 43,2 Riga 305 43 1
Polsko 8 236 21,6 Varšava 304 17,8 0,8

Litva 2 081 62,1 Vilnius 178 31,9 0,5
Rumunsko 23 164 107,7 Bukurešť 1 694 87,1 0,8

země počet na 100 000 město počet na 100 000 poměrnemocných obyvatel nemocných obyvatel

Tab. 2: Incidence TBC ve státech EU/EEA a jejich hlavních městech (podle de Vries et al. 2014)

a) Státy s incidencí nižší než 20 onemocnění na 100 000 obyvatel

b) Státy s incidencí 20–50 onemocnění na 100 000 obyvatel

c) Státy s incidencí vyšší než 50 onemocnění na 100 000 obyvatel
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noty incidence TBC (62,1, resp. 107,7 případů na 100 000 oby-
vatel), byla incidence TBC ve Vilniusu a v Bukurešti jen 31,9,
resp. 87,1 na 100 000 obyvatel. Souhrnný přehled epidemiolo-
gických parametrů všech 45 velkoměst a 30 příslušných států
EU/EEA rozdělený podle nízkých, středních a vysokých hod-
not incidence TBC je uveden v tabulce 3. Výsledky studie uka-
zují rozdíly v epidemiologické zátěži TBC v reprezentativní
skupině evropských států a dokumentují koncentraci nových
případů a recidiv ve velkoměstech těch států, které vykazují
nízké hodnoty incidence v celostátním měřítku. Tuto situaci
vysvětlují autoři přítomností rizikových faktorů soustředěných
ve velkoměstech, zejména imigrantů z oblastí vysoké incidence
TBC, bezdomovců, drogově závislých a alkoholiků a zdůrazňují
jejich potenciální úlohu jako zdrojů TBC infekce pro domácí
populaci v budoucnosti.

V České republice se incidence TBC plynule snižovala v le-
tech 1999–2013 z 15,9 na 4,8 na 100 000 obyvatel a již v roce
2005 se republika poprvé v historii zařadila mezi státy, vyka-
zující počty nových případů a recidiv tuberkulózy nižší než 10
na 100 000 obyvatel (ECDC 2011; ÚZIS 2005; Kubín et al. 2012
a 2014; Jágrová et al. 2015 – tabulka 4). V Praze se snižovala
incidence TBC z 19,5 v roce 1999 na 8,1 na 100 000 obyvatel

v roce 2013 a hodnoty nižší než 10 případů na 100 000 bylo
zde dosaženo o 8 let později než v celorepublikovém průměru;
relativní hodnoty incidence TBC byly v Praze v průběhu celého
patnáctiletého období 1,1 až 2,1krát vyšší než celostátní údaje
(tabulka 4). Přetrvávání vyšších hodnot incidence TBC v Praze,
které dosáhlo svého dosavadního vrcholu po roce 2010, je zřej-
mým důsledkem vzrůstajícího počtu osob v rizikových skupi-
nách, především cizinců, tj. osob narozených v cizině, přichá-
zejících z oblastí vysoké incidence TBC a bezdomovců. Počet
nových nálezů a recidiv TBC u cizinců stoupl v Praze ze 17
v roce 1999 přes 43 případů notifikovaných v roce 2010 na 28
případů v roce 2013 a jejich podíl na celkovém počtu hlášení
se zvýšil ze 7,3 % přes 31,4 % na 27 %. Počet nových nálezů
a recidiv v rizikové skupině bezdomovců se v Praze v letech
1999–2013 pohyboval mezi 5–23 případy ročně a jejich podíl
se zvýšil z 2,2 % na 17,8 % z celkového počtu notifikovaných
nálezů. Po roce 2010 dosáhl společný podíl rizikových skupin
cizinců a bezdomovců více než dvě pětiny celkového počtu hlá-
šených případů (graf 1). Při dalším předpokládaném nárůstu
počtu nových případů a recidiv u cizinců a bezdomovců je
nutno počítat i v budoucnosti s výraznou účastí obou riziko-
vých skupin na dalším vývoji zátěže TBC v Praze.

nízká 23 38 868 9,3 45 10 493 19,6 2,5
střední 5 15 406 25,7 7 1 571 24,7 1
vysoká 2 25 245 101,6 2 1 872 74,8 0,7

incidence počet počet TBC průměr počet počet TBC průměr poměr 
zemí nálezů na 100 000 obyvatel velkoměst nálezů na 100 000 obyvatel země:města

Tab. 3: Průměrné hodnoty incidence TBC v evropských státech s nízkou, střední a vysokou incidencí tuberkulózy (0–19, 
20–49 a >50 případů na 100 000 obyvatel) (podle de Vries et al. 2014)

1999 1631 15,9 232 19,5 17 (7,3) 5 (2,2) 1,3
2000 1442 14 216 18,2 27 (12,5) 8 (3,7) 1,4
2001 1350 13,1 172 14,8 22 (12,8) 10 (5,8) 1,1
2002 1200 11,8 188 16,2 20 (10,6) 11 (5,9) 1,4
2003 1162 11,4 195 16,8 17 (8,7) 14 (7,2) 1,6
2004 1057 10,4 152 13 29 (19,1) 14 (9,2) 1,3
2005 1007 9,9 122 10,4 27 (22,1) 10 (8,2) 1,1
2006 973 9,5 165 13,9 34 (20,6) 17 (10,3) 1,6
2007 871 8,4 147 12,3 32 (21,8) 14 (9,5) 1,5
2008 879 8,4 126 10,3 33 (26,2) 19 (15,1) 1,3
2009 710 6,8 128 10,3 29 (22,7) 14 (10,9) 1,6
2010 680 6,5 137 10,9 43 (31,4) 19 (13,9) 1,9
2011 609 5,8 134 10,8 40 (29,9) 20 (14,9) 2,1
2012 611 5,8 153 12,3 38 (24,8) 23 (15,0) 2,5
2013 502 4,8 101 8,1 28 (27,7) 18 (17,8) 1,9

Česká republika Praha

počet na 100 000 počet na 100 000 cizinci bezdomovci poměr Praha: 
případů obyvatel případů obyvatel (%) (%) ostatní kraje

Tab. 4: Celkové počty nových onemocnění a recidiv tuberkulózy v České republice a v Praze v letech 1999–2013, jejich přepočet
na 100 000 obyvatelů, podíl cizinců a bezdomovců na celkovém počtu případů a poměr relativního počtu nálezů mezi Prahou
a ostatními kraji České republiky
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Závěry
Přetrvávání zvýšených počtů nových onemocnění a recidiv

TBC ve velkoměstech převážné většiny států s nízkou incidencí
TBC se stalo závažnou výzvou pro řešení kontroly TBC v jejím
předeliminačním období. Problematika kontroly TBC ve vel-
koměstských aglomeracích byla předmětem jednání několika
mezinárodních konferencí a k jejímu řešení byly již navrženy
hlavní koncepční přístupy (Hayward et al. 2003; Oren et al.
2011; de Vries et al. 2014). Jejich hlavními zásadami je aktivní
zapojení politické reprezentace do realizace navrhovaných opa-
tření, definování cílových rizikových skupin populace včetně
jejich výchovy, uplatnění aktivních metod depistáže TBC, sle-
dování osob v kontaktu s nemocnými, kontrolovaná léčba ne-
mocných a jejich dispenzarizace, diagnostika latentní TBC
a její preventivní terapie, vyšetřování genetického profilu My-

cobacterium tuberculosis nemocných s bacilárními formami
TBC a systematické vyhodnocování výsledků realizovaných in-
tervencí.
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Graf 1: Podíl cizinců a bezdomovců na celkovém počtu no-
vých onemocnění a recidiv TBC v Praze v letech 1999–2013
(podle Jágrová et al. 2014)
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Souhrn
V kazuistice je popisován případ 69leté ženy, u které byla diagnostikována idiopatická

plicní fibróza (IPF) v době, kdy mohla být po jednání s pojišťovnou nasazena účinná an-
tifibrotická terapie pirfenidonem dle stanovené úhrady. Klinické potíže pacientky byly
nevýrazné, dominovala jen mírná ponámahová dušnost. Při fyzikálním vyšetření byly
naznačeny paličkovité prsty a poslechově byl na plicích přítomný krepitus. Radiologicky
byly difúzně převážně subpleurálně patrné fibrózní proužky a retikulární opacity, bazálně
byl obraz voštinovité plíce s trakčními bronchiektáziemi (skóre HRCTA 3, HRCTI 1).
Histologicky byl potvrzen obraz obvyklé intersticiální pneumonie (UIP). Funkční vyše-
tření prokázalo středně těžké snížení transferfaktoru a lehké snížení transferkoeficientu,
základní parametry byly v normě. U naší pacientky na léčbě pirfenidonem za celé období
léčby nedošlo k výraznější radiologické progresi onemocnění a také funkční parametry
zůstávají téměř beze změny.

Ačkoliv se jedná o závažné onemocnění s nepříznivou prognózou, lze při včasné dia-
gnóze indikovat terapii pirfenidonem, která může v kombinaci se speciální individuální
dechovou rehabilitací a dalšími léky (N-acetylcysteinem, inhibitory protonové pumpy)
zlepšit průběh i prognózu tohoto fatálního onemocnění.

Summary
Practical experience with a treatment with pirfenidone in a female patient with idio-
pathic pulmonary fibrosis 

The case report describes a case of 69 years old women with idiopathic pulmonary fi-
brosis at a time when it could be after negotiations with the insurance company deployed
effective antifibrotic therapy with pirfenidone according to a predetermined payment.
Clinical problems were insignificant, dominated only mild dyspnea after exertion. On
physical examination were indicated clubbing fingers and listening to the lungs was pre-
sent crepitus. Radiologically were seen diffusely predominantly subpleural fibrotic bands
and reticular opacities, basal image was honey combing and traction bronchiectasis
(HRCT 3, HRCT 1). Histologically was demonstrated image usual interstitial pneumonia
(UIP). Functional examination revealed moderate reduction in transfer factor and
a slight decrease in transfer coefficient, basic parameters were normal. In our patient for
treatment with pirfenidone for the entire treatment period, there was no greater radio-
logical progression and functional parameters remain almost unchanged. Although it is
a serious disease with unfavorable prognosis in early diagnosis may indicate treatment
with pirfenidone, which may in combination with a special individual respiratory reha-
bilitation and other drugs (N-acetylcysteine, proton pump inhibitors) improve the course
and prognosis of this fatal disease.

Lošťáková, V., Kolek, V., Žurková, M. Praktické zkušenosti s léčbou pirfenidonem u pacientky s idio-
patickou plicní fibrózou. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 12, 1: 45–50, 2015.
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Praktické zkušenosti s léčbou pirfenidonem 
u pacientky s idiopatickou plicní fibrózou

Úvod
Idiopatická plicní fibróza (IPF) je specifická forma chro-

nické progredující fibrotizující intersticiální pneumonie ne-
jasné etiologie, která se primárně vyskytuje u dospělých je-

dinců, postihuje pouze plíce a je spojena s histopatologickým
a/nebo radiologickým obrazem obvyklé intersticiální pneumo-
nie (UIP). Dominantním znakem onemocnění je progresivní,
ireverzibilní fibrózní komponenta, zánětlivá rekce bývá vy-
značena minimálně. Onemocnění postihuje častěji muže než
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ženy, většina pacientů je starších 50 let. V USA je incidence
odhadována mezi 13–20/100 000 a prevalence 13–20/100 000.
V České republice proběhly epidemiologické studie před více
než 15 lety (Kolek 1995; Homolka et al. 1999), které odhadují
incidenci IPF maximálně na 1/100 000. Aktuální epidemiolo-

gická data v naší republice nejsou přesně známa, ale očekává
se stoupající výskyt. Vzhledem k existenci národního registru
pacientů s IPF v České republice bude možné tato data do bu-
doucna určit s velkou přesností. Posledních několik let bylo ob-
dobím změn a přehodnocování dosavadní léčby IPF. Pokud
je pacient včas léčen antifibrotickými léky, nemusí mít onemoc-
nění nevyhnutelně progredující průběh a střední přežití paci-
entů je 2–5 let (Raghu et al. 2011).

V našem sdělení prezentujeme případ pacientky s IPF, která
byla včas odeslána do Centra pro diagnostiku a léčbu intersti-
ciálních plicních procesů. Díky rychlé diagnostice a schválení
léku podle úhrady na základě jednání s pojišťovnou mohla být
u pacientky nasazena účinná antifibrotická terapie pirfenido-
nem.

Kazuistika
69letá žena, dlouhodobá kuřačka (od mládí kouřila cca 10

cigaret denně s přestávkami), dříve pracovala jako dělnice
v kontaktu s lihem a éterem. V minulosti nebyla vážněji ne-
mocná, až na embolizaci do plic, kterou prodělala v roce 1997
v souvislosti s gynekologickou operací. Posledních několik let
byla sledována pro hyperlipoproteinemii. V říjnu 2012 byla na
preventivní prohlídce u praktického lékaře. Protože se jednalo
o dlouhodobou kuřačku, byla odeslána i do spádového plic-
ního střediska. Klinicky udávala jen mírnou ponámahovou
dušnost, ale na snímku plic byly patrné změny nevylučující po-
stižení intersticia (obr. 1), proto bylo doplněno HRCT plic. Ra-
diologicky byly patrné difúzně převážně subpleurálně fibrózní
proužky a retikulární opacity, bazálně byl obraz voštinovité
plíce s trakčními bronchiektáziemi (obr. 2). Pacientka byla
odeslána k podrobnému vyšetření do specializovaného centra
na Kliniku plicních nemocí FN Olomouc. Při fyzikálním vy-
šetření byly naznačeny paličkovité prsty a poslechově byl na
plicích přítomný krepitus. Funkční vyšetření prokázalo
středně těžké snížení transferfaktoru (49 %) a lehké snížení
transferkoeficientu (68 %), základní parametry byly v normě
(VC 2,79 96 %; TLC 80 %, FEV1 2,33 100 %).

Byla indikována řada vyšetření včetně bronchoskopie
s bronchoalveolární laváží (BAL) a transbronchiální biopsií
(TBB). Endobronchiální nález byl až na zahlenění a překrvení
sliznice negativní. Cytologicky byla zjištěna neutrofilní (15 %)
a eosinofilní (4 %) alveolitida, lymfocyty byly v normě (12 %)
(obr. 3). Při flow-cytometrickém vyšetření byl poměr
CD4+/CD8+ 1,45. Kultivační nález byl negativní včetně prů-
kazu mykobakterií. Histologicky z TBB byl popsán obraz kom-
patibilní s běžnou intersticiální pneumonií (UIP) (obr. 4). Sy-
stémové onemocnění pojiva bylo vyloučeno včetně vyšetření
autoprotilátek.

Vzhledem ke klinickým obtížím, fyzikálnímu vyšetření, vý-
sledkům funkčního vyšetření plic, radiologickému a histolo-
gickému obrazu UIP byla stanovena diagnóza idiopatické
plicní fibrózy (IPF). Diagnózu podpořily i anamnestické údaje
a fyzikální nález. V prosinci 2012 byla zahájena terapie N-ace-
tylcysteinem (NAC) v denní dávce 1 800 mg. Vzhledem
k tomu, že pacientka splnila indikační kritéria pro léčbu pirfe-

Obr. 1: Snímek plic – retikulace v plicním parenchymu s ma-
ximem bazálně (listopad 2012)

Obr. 2: HRCT plic – převážně subpleurálně a bazálně fi-
brózní proužky a retikulární opacity, ohraničené denzity
charakteru mléčného skla a diskrétní voština s trakčními
bronchiektáziemi (listopad 2012)
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nidonem, mohla být podána žádost reviznímu lékaři pojiš-
ťovny o schválení léku podle stanovené úhrady a od února
2013 začala pacientka pirfenidon užívat.

Na kontrolu se však dostavila až na telefonickou výzvu.
V průběhu léčby neměla žádné komplikace, léky snášela vý-
borně. Léčbu pirfenidonem ukončila po dobrání schválených
balení proto, že se cítila úplně zdravá a nebyla si vědoma žá-
dného zhoršení. I přes opakované vysvětlení charakteru ne-
moci a nutnosti léčby pokračovat nechtěla, proto byl pirfenidon
z důvodu nespolupráce pacientky vysazen.

Podobně tomu bylo i s dechovou rehabilitací, kterou absol-
vovala jen 1x a rovněž nedokončila. Dále užívala jen N-acetyl-
cystein (NAC) v dávce 1 800 mg. Při plánovaném kontrolním
vyšetření v dubnu 2013 však došlo ke zhoršení radiologického
nálezu (zvýraznění retikulací) a lehkému snížení parametrů vi-
tální kapacity o 6 %, hodnoty dalších funkčních parametrů zůs-
taly nezměněné. Pacientka po poradě s dcerou zásadně změnila
názor a s léčbou souhlasila. S efektem dokončila i dechovou re-
habilitaci. V květnu 2013 jsme proto požádali revizního lékaře
pojišťovny znovu o úhradu pirfenidonu, takže léčba mohla být
od června 2013 znovu nasazena.

Pacientka se cítila dobře, hodnoty vitální kapacity (VC) se
zlepšily o 9 %. Při žádosti o pokračování v léčbě v září 2013 ne-
byla úhrada pojišťovnou schválena, proto byla námi vznesena
námitka proti rozhodnutí pojišťovny, která byla nakonec ak-
ceptována a od prosince 2013 mohlo dojít k pokračování léčby
pirfenidonem.

Od července 2014 vešla v platnost nová indikační kritéria
k úhradě pirfenidonu pojišťovnou.U naší pacientky došlo ke
splnění těchto kritérií, tj. ve třech šestiměsíčních obdobích ne-
došlo k poklesu VC o ≥10 % a difuzní kapacita plic pro oxid
uhelnatý (DLCO) o ≥15 % oproti předchozí hodnotě. Nebyla
splněna pouze podmínka VC ≤80 %, proto jsme požádali po-
jišťovnu o výjimku, která byla schválena a pacientka mohla po-
kračovat v léčbě.

Diskuse
Idiopatická plicní fibróza (IPF) je specifická forma chro-

nické progredující fibrotizující intersticiální pneumonie ne-
jasné etiologie. Onemocnění postihuje pouze plíce a je spo-
jeno s histopatologickým a/nebo radiologickým obrazem
obvyklé intersticiální pneumonie (UIP). Dominantním zna-
kem onemocnění je progresivní, ireverzibilní fibrózní kompo-
nenta, zánětlivá reakce bývá vyznačena minimálně.

Etiopatogeneze IPF není zcela jasná, předpokládá se pato-
logická odpověď plicní tkáně způsobená opakovanými mikro-
traumaty a nekompletním hojením, která vedou k fibróze. Mezi
rizikové faktory patří kouření, znečištění životního prostředí,
např. expozice prachům obsahujícím ocel, mosaz, olovo, expo-
zice organickým živočišným a rostlinným antigenům a prachu
z borovicového dřeva. Také gastroezofageální reflux (GERD)
v důsledku opakovaných mikroaspirací, virové infekce nebo
genetické dispozice (rodinný výskyt IPF je prokázán u ca 5 %
pacientů s IPF) mohou být vyvolávajícími činiteli.

Také naše pacientka byla kuřačka a pracovala v riziku lihu
a éteru. Prvními projevy IPF jsou ponámahová dušnost (68 %
pacientů), únava (28 %) a suchý dráždivý kašel (59 %) (Scho-
enheit et al. 2011). Při klinickém vyšetření dominuje typický
poslechový nález slyšitelný nejlépe při plicních bazích (krepi-
tus) a většina pacientů mívá paličkovité prsty. Ačkoliv u naší
pacientky byly klinické potíže v době diagnózy nevýrazné, do-
minovala mírná ponámahová dušnost, paličkovité prsty a na
plicích byl přítomný krepitus.

K diagnostice IPF UIP je nezbytné provést radiologické vy-
šetření. Změny na skiagramu hrudníku mohou být jen dis-
krétní, avšak HRCT plic prokáže obraz UIP, který je charakte-
rizován přítomností retikulárních opacit, které jsou obvykle
spojeny s trakčními bronchiektáziemi, častý je obraz voštiny.
Distribuce změn je typická tj. bazální a periferní. Opacity mléč-
ného skla jsou obvyklé, ale většinou menšího rozsahu než re-

Obr. 3: Bronchoalveolární tekutina (BALTe) s obrazem ne-
utrofilní a eosinofilní alveolitidy; počet lymfocytů je hraniční

Obr. 4: Histologie z TBB – obraz obvyklé intersticiální pneu-
monie
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tikulace. Funkční vyšetření plic prokazuje restrikční ventilační
poruchu, podobně jako u jiných intersticiálních procesů je vý-
razně snížený transferfaktor (DLCO). Součástí diagnostických
postupů je kompletní bronchologické vyšetření. Otázka pří-
nosu bronchoalveolární laváže (BAL) s vyšetřením broncho-
alveolární tekutiny při diagnostice IPF je neustále diskutována,
neboť v rámci diagnostiky IPF není dostatečně specifická, ale
je součástí diferenciálně diagnostických postupů při vyšetřo-
vání IPP. V diferenciálním rozpočtu zpravidla nacházíme zvý-
šený počet neutrofilů a eosinofilů, který je provázen různým
stupněm lymfocytózy (do 25 %). U 10–20 % procent pacientů
je prokázáno zvýšení počtu lymfocytů při dobré odpovědi na
léčbu, naopak přítomnost eosinofilů odpovídá horší prognóze.
Přítomnost samotných lymfocytů není běžná u IPF a podpo-
ruje spíše diagnózu granulomatózních zánětů např. sarkoidózy,
exogenní alergické alveolitidy, nespecifické intersticiální pneu-
monie nebo lymfocytární intersticiální pneumonie (Wells
2010). Součástí vyšetření je i TBB, případně získání vzorku
tkáně chirurgicky při videoasistované torakoskopii (VATS). Od
této metody se v poslední době upouští z důvodu rizika exa-
cerbace IPF a bývá nahrazována transbronchiální kryobiopsií,
při které je možné odebrat validní histologický vzorek.

Hlavním histopatologickým znakem je znovu obraz UIP.
Jedná se o časově heterogenní vzhled plicní tkáně s obrazem
ložisek fibrózy a voštiny, které střídají okrsky méně postižené
nebo normální tkáně. K diagnostice IPF zbývá jen vyloučení
jiných forem intersticiálních pneumonií, především dalších in-
tersticiálních pneumonií (IIP), systémových nemocí pojiva
a intersticiálních plicních procesů (IPP) spojených s expozicí
vlivům prostředí.

Léčba IPF prošla v posledních deseti letech výraznými změ-
nami. U pacientů s IPF nebyl zjištěn efekt léčby protizánětli-
vými léky (tj. samostatnými systémovými kortikoidy nebo je-
jich kombinací s imunosupresivy). V roce 2012 studie
PANTHER-IPF nepotvrdila efekt léčby trojkombinací perorál-
ních kortikoidů, azathioprinu a NAC na zpomalení poklesu
plicních funkcí. Naopak prokázala signifikantně vyšší morta-
litu ve srovnání s léčbou samotným NAC nebo placebem. Proto
byly protizánětlivé léky v léčebném schématu IPF zcela vyne-
chány (Vašáková et al. 2014; Wells et al. 2012). Tuto léčbu by
měly v budoucnosti nahradit léky inhibující fibrózu a poško-
zení epitelu. Prvním z této skupiny léků je pirfenidon (Es-
briet), který inhibuje fibrózu indukovanou TGF-β1 blokádou
nukleární translokace proteinů SMAD. Pirfenidon redukuje
pokles plicních funkcí u pacientů s lehkou a střední formou

IPF (Noble et al. 2011). Efektivita léčby pirfenidonem, a to op-
timálně v denní dávce 2 403 mg, je patrná u pacientů s mírnou
až středně těžkou IPF, bohužel u pacientů s pokročilým one-
mocněním nebyl takový efekt prokázán (Vašáková 2014).
U většiny pacientů je současně podáván NAC v dávce 1 800 mg
denně a inhibitory protonové pumpy. V současné době pro-
bíhají i studie s novými léky pro léčbu IPF např. trikinázový
inhibitor nintedanib, monoklonální protilátka proti IL-13 le-
brikizumab nebo inhibitor molekuly lysyl oxidase-like anti
LOXL-2 (Vašáková 2014).

Nedílnou součástí léčby je i plicní rehabilitace a dlouhodobá
domácí oxygenoterapie (Vašáková 2014). U pacientů s těžkou
IPF zůstává plicní transplantace jedinou možnou alternativou,
která prodlouží život pacienta (Algar et al. 2010). Pětileté pře-
žití po transplantaci plic je ca 50−56 % (Raghu et al. 2011). Na-
štěstí u naší pacientky byla diagnostikována lehká forma IPF
a byla splněna požadovaná kritéria, což umožnilo nasazení této
moderní léčby pirfenidonem. Během monitorování nemoci ne-
došlo radiologicky k výrazné progresi onemocnění a také
funkční parametry neprokázaly pokles VC o ≥10 % a DLCO

o ≥15 % oproti předchozí hodnotě.

Závěr
V předkládané kazuistice je prezentován případ pacientky,

u které byla zjištěna idiopatická plicní fibróza v době, kdy
mohla být nasazena účinná antifibrotická terapie. Ačkoliv se
jedná o závažné onemocnění s nepříznivou prognózou, lze při
včasné diagnostice indikovat terapii pirfenidonem, která může
v kombinaci se speciální individuální dechovou rehabilitací
a dalšími léky (NAC, inhibitory protonové pumpy) zlepšit prů-
běh onemocnění. Také my jsme museli překonat některá úskalí
léčby ze strany spolupráce pacienta a při jednání s pojišťov-
nami. Naštěstí jsme prozatím nemuseli řešit vedlejší účinky
léku nebo jeho vysazení v případě zhoršení sledovaných para-
metrů.
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Souhrn
Mladý český lékař se stává ohroženým druhem. Mohou za to ale opravdu jen výhod-

nější platové podmínky v zahraničí? Je finanční stránka tím jediným faktorem naší mo-
tivace? Opravdu se máme tak špatně, jak si často myslíme? Příběh Eman je samozřejmě
jen kazuistickým sdělením, dobře však dokumentuje, jaký potenciál v sobě každý no-
síme.

Šterclová, M., Sobh, E., Vašáková, M. Existuje syndrom (mladého) českého pneumologa? Kazuistiky
v alergologii, pneumologii a ORL 12, 1: 51–54, 2015.
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Existuje syndrom (mladého) 
českého pneumologa?

Úvod
Mladý český lékař se stává ohroženým druhem. Mohou za

to ale opravdu jen výhodnější platové podmínky v zahraničí?
Je finanční stránka tím jediným faktorem naší motivace?
Opravdu se máme tak špatně, jak si často myslíme? K sepsání
následujících řádek mě vedlo setkání s Dr. Eman Sobh
v rámci semináře o kmenových buňkách pořádaného Evrop-
skou respirační společností, který proběhl letos na jaře v Bar-
celoně. Eman prezentovala svůj projekt zabývající se úlohou
telomér v patogenezi chronické obstrukční plicní nemoci
a zaujala mě na první pohled svým entusiasmem a životním
optimismem (obr. 1). Její vyprávění o tom, jaké je to být lé-
kařkou v Egyptě, mě donutilo zamyslet se nad situací v České
republice.

Eman
Eman se narodila ve finančně dobře situované muslimské

rodině v Egyptě (obr. 2, 3, 4). Od mládí se chtěla stát lékařkou,
proto absolvovala vysokou školu zaměřenou pouze na vzdělá-
vání mladých žen v Káhiře. Jelikož studium na vysoké škole
a následnou předatestační přípravu si zájemce musí uhradit,
byla dobrá finanční situace její rodiny velkou výhodou. Po pro-
moci zahájila postgraduální přípravu v nemocnici pro muslim-
ské ženy, kde strávila jeden rok jako všeobecná lékařka, posléze

Obr. 1: Eman prezentující výsledky své práce na ERS Rese-
arch Seminar v Barceloně (2014)

Obr. 4: Egypt

Obr.  2: Egypt Obr. 3: Egypt
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jako pneumoložka. Za velké finanční podpory svojí rodiny do-
končila tříleté postgraduální vzdělávání a získala specializaci
v plicním lékařství. V Egyptě neexistuje jiná možnost vědecké
kariéry než spolupráce s průmyslem či přímá finanční účast
zájemce. Eman tedy požádala svoji rodinu o další peněžní pod-
poru a začala se zabývat mutacemi genů pro telomerázu u ne-
mocných s plicními chorobami. Ve volném čase vede poradnu
pro odvykání závislosti na tabáku, pořádá setkání pacientů
s CHOPN zaměřené na boj s nikotinismem a nácvik inhalač-
ních technik.

Její postoj, názory, pokoru a optimismus si dovolím
dokumentovat v následujících řádcích jejími vla-
stními slovy:

„I’ m from a town 120 kilometers from Cairo but I had to
study at Cairo. I was interested in science since my primary
school; I had to join Faculty of Medicine, Al-Azhar University
in Cairo and this was very difficult to me as I had to live away
from my family; to be completely dependent on myself and to
have frequent travel. I got disappointed from the way of tea-
ching, life stresses and sense of loneliness. Here I started to se-
arch inside myself; how can I change this? I started to join com-
munity medicine staff in health education society and this was
very interesting to be effective member of my community and
to make my study palatable. I started health education of school
children in primary school while I was in first year of medicine.
Then I got more interested in communication and community
education. I started to develop my special way of education
through stories, drawings and arts. When I became pulmono-
logist, I found that patients in Egypt were interested to know
about their disease but there were no sources for simple edu-
cation of those who were not health care professionals and also
might not have attended any school at all. And here I thought
to deliver lectures specialized for patients and take the form of
celebration. I prepared power point presentation supplemented
with pictures, quizzes and gifts for patients. Interactive session
were carried out everytime I had had something new (eg. pa-
tient tell his story with smoking, patient can sing a song or tell
some poetry).

I started to broaden my target audience to involve patients’
families and neighbors and this was of great value in knowledge
transmission.

Here you will ask me if this hindered my work or study?
I would say it was of great help to have an effective role, to give
me power and encouragement that I was a beneficial commu-
nity member. I had graduated with excellence grade with rank
of honor, had master degree with excellent grade, and MD.

I love my job, love taking care of patients and teaching,
I enjoy my work and feel happy to do it. Research work is part
of my work and my study, my MD degree was about telomere
length in COPD.

I think if you do what you love, you will be satisfied. But if
you love what you do, you and others will be satisfied and
happy.

I love working with people so I always try to learn how to
reach them, so I received some workshops about communica-
tion & presentation skills.

As I have interest in community related activities, I have to
learn how to trust myself & avoid embarrassing situations
when speaking to people, this wouldn’t occur without trial. If
you don’t put yourself in the actual situation you would not
learn how to deal with difficulties.

We have to pay costs of study, research and any educational
activity. University budget is very limited and if you think how
much you would earn money from anything you do, you would
not do anything at all. In Egypt doctor is the only person who
is expected to do everything but should not think about ear-
ning money (doctors have very limited salary corresponding
to effort they make).

One point to be cleared: if you decide to do something, then
just start. Don’t think what other people think. I delayed my
activities many times waiting for someone to join me or liste-
ning to the words like ”you have to wait for a better time”. Be
sure the best time is now and if you can do it today, why to wait
for tomorrow. In the beginning I had to do everything myself
from organization to presentation, my friends gave me only in-
corporeal support; but later on everyone wanted to participate
in the event. Because they were touched by the response.”

Mladý český pneumolog
Není třeba uvádět jméno nebo iniciály, příběh se může ode-

hrávat na jakémkoliv českém fakultním pracovišti. Studium na
vysoké škole není dosud v ČR zpoplatněno. Za těchto přízni-
vých podmínek dokončí český medik lékařskou fakultu a při
troše štěstí nebo dobré vůle je přijat na interní oddělení, odkud
po čase odchází na plicní oddělení. Předatestační přípravu ne-
hradí. Vedoucí lékař nabízí kolegovi postgraduální studium
(Ph.D.), protože to však představuje práci navíc a nepřináší to
žádné finanční výhody, mladý kolega odmítá buď rovnou, nebo
se sice ke studiu hlásí, po několika letech však s nulovými vý-
sledky Ph.D. přerušuje na neurčito. Aktivní účast na vzděláva-
cích akcích odmítá, neboť pro něj představuje práci navíc bez
peněžité odměny, stejně tak prezentaci výsledků vlastní práce
v písemné podobě nebo aktivní účast na zahraničních akcích,
byť většina organizátorů nabízí mladým lékařům výrazně nižší
registrační poplatky. Po složení atestační zkoušky odchází do
soukromého sektoru, který nabízí jiné platové podmínky než
klinická pracoviště.

Co může další vzdělávání mladému 
pneumologovi přinést?

Samozřejmě výše zmíněný model neplatí pro všechny mladé
české pneumology, neboť ale na druhé straně není vzácný, po-
ložme si otázku, co může další vzdělávání případně vědecká
práce mladému pneumologovi přinést:
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1.  Náhled na metody, kterými se zkoumá patogeneze cho-
rob včetně modelů, umožní vytvořit si vlastní názor na
data předkládaná v odborné literatuře.

2. Kombinace klinické práce a výzkumu může snížit riziko
vzniku syndromu vyhoření.

3. Kontakt s dalšími odborníky v oboru a návštěva na jiných
pracovištích může být jak inspirující, tak odstrašující
a může poukázat na rezervy domácího prostředí.

4. Spolupráce s dalšími pracovišti může přinést benefit jak
z klinického hlediska (zavedení nových diagnostických
a léčebných metod, možnosti konzultací svízelných pří-
padů), tak z výzkumného hlediska (využití jinak nedos-
tupných metod).

Jaká jsou rizika neznalosti?
Učení, vykročení ze zavedeného stereotypu a poznání jiných

možností snižuje částečně riziko, že se lékař začne rutinně do-
pouštět omylů (nevědomost vlastní neznalosti a vlastních li-
mitů), nebo nevyužije všechny možnosti potenciálně přínosné
pro pacienta (tzv. neznámé neznámé) (převzato z Projekt 
Q-cubed programThe University of Arizona Health Sciences
Center, Tuscon, Arizona, obr. 5).

Jak tedy mladé lékaře motivovat, aby pracovali
sami na sobě a na svých odborných znalostech a do-
vednostech?

Důležitá je pozitivní motivace, jejíž zdroje jsou velmi indi-
viduální a závisí na osobních vlastnostech jedince. Zatímco pro
některé je podstatnou složkou motivace ta vnitřní, založená na
zajímavosti či zábavnosti práce, pro jiné je důležitá především
vnější motivace, spočívající v získání (finanční) odměny. Pro
část lékařů hraje nejdůležitější roli osobní pověst, odborná re-
putace nebo společenská prestiž. Motivující může být výzva
překonat určité překážky. Abychom o mladé kolegy nepřichá-
zeli, měli bychom se zamyslet nad tím, co jim nabízíme, jak
k nim přistupujeme a jak je podporujeme v jejich dalším roz-
voji. Některé cesty, kterými lze jedince i kolektiv podpořit, jsou
uvedeny v tabulce 1 (Pauknerová 2006).

Na motivaci mladých lékařů se nepodílí jen vedoucí lékař
oddělení nebo celého pracoviště. Nesmíme zapomínat, že silné
vzory představují ostatní kolegové, zejména ti starší a zkuše-

nější. Pokud je filozofií takového kolektivu průměrnost, nega-
tivismus a projevy syndromu vyhoření, je pro začínajícího lé-
kaře extrémně psychicky náročné překročit hranice uctívané
většinou.

Přitom pracovní prostřední a mnohdy i náplň naší práce si
utváříme sami. V zaměstnání trávíme velkou část dne, noc, ví-
kendy a svátky. Kolegy někdy vídáme častěji než členy rodiny.
Atmosféra na pracovišti může být odrazem našeho duševního
rozpoložení a svým postojem působíme obvykle právě na nej-
mladší členy kolektivu. Často diskutujeme nad systémovými
nedostatky a kritika koncepce českého zdravotnictví stíní na-
šemu náhledu na sebe samé. Kolik z nás má jasný cíl a jasnou

pozornost vůči úspěchům pochvala, osobní poděkování
podpora „vlastnického vztahu“ i symbolicky např. formou vizitek
k práci a pracovnímu prostředí
potlačení negativních postojů poskytnutí včasných a konkrétních informací, vyslechnutí požadavků zaměstnanců
důvěra ve schopnosti zaměstnanců posílení sebedůvěry a úsilí, podpora účasti zaměstnanců na rozhodování
omezení obav z neúspěchu omezení osobně formulované kritiky
otevřená komunikace úloha zaměstnance v plánech společnosti (rozvoj a prosperita), podpora iniciativy zaměstnanců
rozvoj zaměstnanců poskytování podnětů a možností ke zvýšení znalostí a schopností zaměstnanců

cíl cesta

Tab. 1: Možné způsoby, jak pozitivně motivovat

   známé 
 neznámo
vše co víte,
 že nevíte

             neznámé 
        známo
vše co nevíte,
že víte

           tabu
   nebezpečné,
 neuctivé 
nebo
zakázané
vědomosti

neznámé neznámo
vše co nevíte, že nevíte

popření
vše co nevíte,
protože je to
tak pro vás

lepší

chyby
 to, co se 
  domníváte,
   že víte, 
  ale nevíte

Obr. 5: Druhy neznalosti
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představu o tom, proč chceme být lékařem a čeho bychom
chtěli dosáhnout?

Příběh Eman je samozřejmě jen kazuistickým sdělením,
dobře však dokumentuje, jaký potenciál v sobě každý nosíme.
Je důležité, koho v životě potkáme, a každé takové setkání na
nás zanechá určitou stopu. Syndrom mladého českého pneu-
mologa možná není léčitelný, je-li diagnostikován v pokroči-
lém stadiu, je však potenciálně preventabilní. Zda se podaří
jeho dalšímu šíření v populaci mladých českých pneumologů
zabránit a dramaticky snížit jeho incidenci, je mimo jiné v na-
šich vlastních rukách.

If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or
objects.

Albert Einstein
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Psychologie pro ekonomy a manažery

Dovolujeme si čtenářům předložit tuto knihu, protože se domníváme, že v každém lékaři je trochu manažera, psy-
chologa i personalisty, kterým je publikace především určena. Nové vydání oblíbené publikace opět připravily zkušené
autorky z katedry psychologie a sociologie řízení na VŠE v Praze. Třetí vydání je doplněno především o nové příklady
a údaje z praxe, aktualizována je problematika bezpečnosti práce, metody motivace a stimulace pracovníků, otázky
problémového jednání pracovníků a další témata. Díky knize se dozvíte, jak pracovní prostředí ovlivňuje výkon a
výkonnost pracovníka, jeho spolehlivost a únavu, a jak pracovní podmínky pro člověka optimalizovat. Dále se se-
známíte s tím, jaký je vztah mezi osobností jedince a jeho předpoklady pro práci, jak s ohledem k tomu vybírat pra-
covníky, jak je motivovat a zvyšovat jejich pracovní spokojenost. Velkou pozornost autorky věnují mezilidským vzta-
hům na pracovišti – osobnosti a působení manažera, komunikaci v organizaci, stimulaci a motivaci pracovníků,
jejich hodnocení a fungování pracovní skupiny. 

V knize jsou vysvětleny také základní psychologické pojmy, přiblíženy nejdůležitější psychologické směry a me-
todologie. Srozumitelný a čtivý text doplňují zajímavé příklady.

264 stran, brožovaná, černobíle
3. vydání, 2012, Grada
www.grada.cz
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Gratulujeme autorům a  první autorky Olgy Rúžičkové
jsme se zeptali, čím si myslí, že kniha porotu zaujala a čím je
výjimečná.

Myslím, že kniha zaujala porotu tématem, které nebylo
dosud v české odborné literatuře systematicky zpracováno
i formou pojetí.  Je vlastně jakýmsi malým repetitoriem pneu-
mologie, zahrnujícím většinu plicních nemocí se zdůrazněním
odlišností a specifik v jejich diagnostice a léčbě u těhotných
a kojících žen. Dle dosavadních ohlasů ji využívají nejen pneu-
mologové.

A jaké jsou Vaše nejbližší pracovní plány? Můžeme se těšit
na další skvělou publikaci?

Ráda bych, kromě řady pracovních povinností, v tomto roce
dokončila disertační práci a ukončila postgraduální studium.
Na novou publikaci bohužel zatím chybí především čas.

Za rozhovor poděkovala 
Klára Krupičková

as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová
doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D

Diagnostika a léčba plicních nemocí 
v těhotenství

Úvod knihy popisuje fyziologii a patofyziologii těhotenství se zvláštním ohledem k dý-
chací a oběhové soustavě. Autoři v několika kapitolách postupně rozebírají postupy a ome-
zení diagnostiky plicních nemocí u těhotných a farmakologické možnosti případné léčby
(vč. podrobných přehledů doporučených léků). Poslední kapitola je věnována jednotlivým
plicním nemocem v těhotenství, a to jak akutním, tak chronickým a zvláštnostem péče
o těhotné ve specifických klinických situacích.

Kniha je napsána s vysokou odbornou erudicí, recenzována byla významnými odbor-
níky jak gynekologie (prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Galová, DrSc.) tak pneumologie (prof.
MUDr. Eva Rozborilová, CSc.).

Samozřejmostí je odborný poznámkový aparát, přehled zkratek a rejstřík.

Formát A5, 1. vydání
ISBN 978-80-86256-96-2
184 stran, 330 Kč

Tuto a další publikace Nakladatelství GEUM zakoupíte na našem e-shopu. 
V případě objednávky přes www.geum.org neplatíte poštovné ani balné.

Rozhovor

DIAGNOSTIKA A LÉČBA
PLICNÍCH NEMOCÍ
V TĚHOTENSTVÍ

Olga Růžičková-Kirchnerová

a Milan Teřl

Diagnostika a léčba plicních nemocí
v těhotenství monografií roku
Kniha Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství 
autorů as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová 
a doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D, která v roce 2013 vyšla 
v Nakladatelství GEUM, získala ocenění ČPFS monografie roku. 
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Jubilejní XX. dny rinologie, alergologie, 
pneumologie, praktického lékařství a lázeňství
15.–17. ledna 2015 v Karlově Studánce
MUDr. Jan Vrabec
Karlova Studánka

Zpráva z odborné akce

Jako obvykle se ve třetím lednovém týdnu v Horských láz-
ních Karlova Studánka konal mezioborový kongres, který se
vždy snaží přinést nové praktické aktuální poznatky z oborů,
které určují název akce, podle svých prvních písmen (RAPPL)
z oborů Rinologie-ORL, Alergologie, Pneumologie, Praktic-
kého lékařství a Lázeňství. Za 20 ročníků své existence (od roku
1996) si tento kongres získal oblibu u účastníků zejména pro
mezioborovou působnost. Účastníci si mohou vybrat před-
nášky dle témat, která je zajímají a dovědět se v rámci diskusí
i zkušenosti, názory a hodnocení lékařských či fyziatrických
odborníků a to i z jiných zúčastněných oborů. Právě meziobo-
rovou výměnou zkušeností získávají tyto kongresy na své přit-
ažlivosti, o čemž v řadě posledních let svědčí i stále se zvyšující
zájem nejen vysoce specializovaných lékařů jednotlivých
oborů, ale zejména zájem lékařů – odborníků na všeobecné lé-
kařství.

Kongres je přitažlivý i tím, že vedle možnosti načerpání no-
vých vědomostí, umožňuje po pracovní aktivitě regeneraci
zdraví a obnovu tělesných i duševních sil v krásné přírodě za-
sněžených jesenických hor či v balneoprovozu.

První pracovní den kongresu je tradičně věnován přednáš-
kám a diskusím v oboru ORL. Prvním probíraným tématem
byla problematika tinnitu, k jehož diagnostice a léčbě přednesl
soubornou prezentaci prof. Hahn, v které nechyběl ani přehled
historických osobností, které tinnitem (posléze hluchotou)
trpěly a přitom patřily i ke skladatelským hudebním geniům.

U dalšího tématu – nádorů horních cest dýchacích, byla
možnost vyslechnout zkušenosti z endoskopických operací ve-
dlejších nosních dutin a baze lební, jak je provádějí ve Švédsku
(doc. Vokurka) či v Českých Budějovicích (Dr. Svoboda, Dr. Fi-
edler) a v Praze (prof. Klozar). V dalším ORL bloku byla před-
nášena problematika nádorů laryngu (Dr. Černá, Dr. Jurovčík
z FN Motol), nádorů trachey (Dr. Traboulsi z Nemocnice Na
Homolce), k nimž se zajímavými sděleními připojili kolegové
z Ostravy (Dr. Formánek, Dr. Stamílová, Dr. Zeleník se svými
spoluautory). Zajímavou diskusi vyvolala přednáška Dr. Má-
chalové a prim. Machače z FN v Brně o problematice odstra-
ňování cizích těles u dětských pacientů. Praktická byla též sdě-
lení k problematice epistaxe Dr. Schaleka z FN Královských
Vinohrad v Praze a doporučení pro vykazování ORL péče
přednesená očima ORL a současně revizní lékařky Dr. Marka-
lousové. Večerní program prvního dne, krom diskuse k před-
neseným tématům moderované doc. Vokurkou, podal i pře-
hled o všech dosud cca 750 přednesených pracích za 20

uplynulých ročníků kongresů RAPPL a chronologicky i s foto-
dokumentací zrekapituloval vývoj těchto mezioborových se-
tkání, s měnícím se – postupně modernizovaným lázeňským
podnikem v Karlově Studánce (Dr. Vrabec), což bylo doplněno
pohledem Dr. Markalousové, účastnicí všech 20 dosavadních
ročníků s fotodokumentací i lyžařských zážitků z kongresů.

Odborný program druhého dne sestavený prof. Kolkem pat-
řil pneumologii, pro kterou se zpravidla sejde nejvíce sdělení.
K prvnímu tématu, hemoptýze, bylo předneseno sedm zajíma-
vých sdělení z FN Brno (prof. Skřičková, Dr. Herout, Dr. Hraz-
dirová, Dr. Štefánková) a z FN Olomouc (prof. Kolek, Dr. Žur-
ková, Dr. Lošťáková, Dr. Hozová, Dr. Jakubec, Dr. Rozsívalová,
Dr. Lakomá). Dále se prof. Skřičková, prof. Šťastný
a prof. Kolek věnovali biologické léčbě karcinomu plic, roli
imunitního systému v nádorové imunitě a výsledkům imuno-
terapie karcinomu plic. Přednášky k tématu neobvyklých nád-
orů v dolních dýchacích cestách moderovali Dr. Trefný
s Dr. Horažďovským z pražských pracovišť, jejichž kazuistiky
(zejména glomus tumor trachey Dr. Trefného) vedly k velmi
zajímavým výměnám názorů. Zaujala i pražským kolektivem
prezentovaná přednáška Endobronchiální nádorová infiltrace
u Waldenstrőmovy choroby (Dr. Bartáková a kol.). Prof. Kolek
obohatil auditorium o sdělení Myofibroblastický zánětlivý
pseudotumor v bronchu, na které z téhož pracoviště FN Olo-
mouc navázal přednáškou o překvapivě nízce maligním sar-
komu mladé ženy Dr. Jakubec. K sledovaným sdělením patřila

Obr. 1: Slavnostní zahájení konference
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i Varia z olomouckého pracoviště – Velká chřipková loupež
(Dr. Fišer), Papiolomatóza a biologická léčba (Dr. Kufa), Pato-
fyziologické mechanismy idiopatické plicní fibrózy (Dr. Petřek
a kol.). S velkým zájmem byla vyslechnuta Mgr. Neumannová
referující o Vlivu vzpřímeného sedu a kyfotického sedu na ven-
tilační parametry, včetně jejích postřehů z fyzioterapeutické
praxe a rehabilitačních technik určených respiračním pacien-
tům. K návazné problematice ilustrující výsledky rehabilitace
v dlouhodobém vývoji byla přednesena Dr. Šulcem práce Dys-
funkce respiračního systému u pacientů s míšním poraněním
z motolské rehabilitační kliniky vedené prof. Kolářem a prim.
Křížem. Tato práce přiblížila problematiku dechového cyklu
a práce bránice u vysokých míšních lézí.

Třetí den odborného programu byl věnován alergologii
a balneologii. Zajímavá sdělení, která shrnovala postupný vývoj
i nejnovější poznatky oboru koordinoval doc. Bystroň z olo-
moucké FN. Alergie z hlediska molekulární diagnostiky před-
nesl souborně prof. Panzner (FN Plzeň). Novinky v léčbě aler-
gické rýmy shrnul příspěvek Dr. Seberové (rovněž z pracoviště
v Plzni), zatímco Novinky v léčbě dětského astmatu přednesl
Dr. Novák z Prahy. Z FN v Brně Dr. Novotnou byl přednesen
příspěvek k novinkám v léčbě lékových alergií – Indukce lékové
tolerance. O potravinové alergii a její diagnostice referovala
Dr. Solařová ze Šumperku. Poslední tři přenášky sobotního
programu shrnovaly zkušenosti s klimatickou léčbou a thalas-
soterapií. Doc. Petrů z alergologického pracoviště v Praze Na
Homolce ve své prezentaci vystihl význam klimatické léčby
v rámci komplexní léčby alergie a astmatu u dětí, na kterou na-
vazovala pěkně dokumentovaná přednáška kolegyně Šimoníč-
kové, z téhož pracoviště, která přiblížila pozitivní zkušenosti
z mnoha léčebných pobytů dětí u moře. Příznivý vliv na zlep-
šení zdatnosti klientů vlivem pohybové aktivity v léčivém kli-
matu Horských lázní Karlova Studánka dokumentoval Dr. Vra-
bec při zhodnocení výsledků šestiminutových testů chůze na
začátku a při ukončení lázeňského pobytu.

46 přednášek doplnily i 3 postery – Využití lymfatických
drenáží a lymfotejpu v ORL a pneumologii Dr. Vlčkové z pra-
coviště v Karlově Studánce a Vítkovické nemocnice v Ostravě
doplnily i další 2 postery zpracované doc. Tomáškovou a ko-

lektivem z Ostravy (ze Zdravotního ústavu a LF Ostravské uni-
versity) na téma: Vztah akutních hospitalizací z kardiovasku-
lárních a respiračních příčin a znečištění ovzduší PM10 na
území města Ostravy a dalším posterem byla ilustrována prob-
lematika rizika karcinomu plic z prachu černouhelných dolů.

20 let pořádaných kongresů RAPPL přineslo celé jedné ge-
neraci lékařů nové poznatky i odborné zkušenosti. Věřme, že
i pro další generace, bude tato mezioborová výměna zkušeností
přínosem i zdrojem nových vědomostí a zážitků při dalších
kongresech v Karlově Studánce.

Obr. 2: Lázeňská vila Vlasta Obr. 3: Každoročně bohatý slavnostní raut

Obr. 4: Objekt Letních lázní s bazénovým komplexem
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Kapitoly z historie

Vladimír Hlaváček
12. 7. 1898 – 15. 12. 1976

Český lékař prof. MUDr. Vladimír Hlaváček, DrSc. je v his-
torii naší medicíny zapsán jako přední odborník v léčení ne-
mocí ušních, nosních a krčních.

Narodil se na zemědělské usedlosti ve vesnici Bříza nedaleko
Roudnice nad Labem. A v Roudnici nad Labem také získal své
středoškolské vzdělání, když za první světové války, v roce
1917, maturoval na zdejším c. k. reálném gymnáziu. Poté začal
studovat medicínu na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy
v Praze, kde úspěšně promoval již v samostatné Českosloven-
ské republice 22. prosince 1922.

Měl ještě tři bratry, z nichž jeden padl na frontě za první svě-
tové války a jeden byl inženýrem a otcem známé krasobrus-
lařky Jitky Hlaváčkové, jež se později stala také lékařkou. Oba
tito bratři zemřeli na infarkt myokardu. Vladimír, jemuž v ro-
dině říkali Mirek, prý v dětství často stonal, a hlavně na záněty
středního ucha, což pro něj později bylo silnou motivací, aby
se věnoval se značným zápalem právě ušnímu lékařství.

Po promoci nastoupil doktor Vladimír Hlaváček jako ope-
rační elév na chirurgickou kliniku známého profesora Otakara
Kukuly (1867–1925). Po roce se stal demonstrátorem na otia-
trické klinice vedené profesorem Otakarem Kutvirtem (1867–
1929), zakladatelem moderní české operativní otorinolaryn-
gologie, a za další dva roky (v roce 1925) již zde působil ve
funkci asistenta.

V roce 1933 byl habilitován novým přednostou této kliniky
profesorem a pozdějším akademikem Antonínem Přecechtě-
lem (1885–1971) na docenta pro nemoci ušní, nosní a krční.
Za rok se pak stal ordinářem ušního oddělení na pražské poli-
klinice a později (v roce 1936) se po profesoru Karlu Výmolovi
(1844–1935) stal přednostou otorinolaryngologického oddě-
lení na poliklinice v Myslíkově ulici v Praze.

V listopadu 1939 byl jmenován přednostou otorinolaryn-
gologického oddělení Vinohradské nemocnice v Praze. Díky
jeho operační zručnosti a vyspělosti toto oddělení dále rostlo.
Mělo pak 51 lůžek (pro srovnání – za první republiky pouhých
8 lůžek) a vedle primáře dva lékaře. Během německé okupace
zachránilo mnoho lidí před nacisty. Připomeňme, že Vladimír
Hlaváček zde působil následujících těžko uvěřitelných 31 (!) let
až do svého odchodu do důchodu. Teprve tehdy se stal jeho
nástupcem profesor Vladimír Chládek. Ale profesor Hlaváček,
který byl jmenován čestným přednostou kliniky, sem dále do-
cházel.

Po druhé světové válce byl v roce 1947 jmenován mimořád-
ným profesorem. V roce 1953 pak se stal přednostou otorino-
laryngologické kliniky (ta vznikla v roce 1952 z výše zmíně-
ného otorinolaryngologického oddělení Vinohradské
nemocnice) při nově zřízené Lékařské fakultě hygienické
v Praze. O dva roky později byl jmenován řádným profesorem
této fakulty. Za další rok pak získal hodnost doktora věd. V roce

1970 odešel do důchodu. Zemřel v Praze, náhle na ulici, v roce
1976 ve věku 78 let.

Ve dvoudílné publikaci kolektivu autorů Biografický slovník
pražské lékařské fakulty 1348–1939 je uvedeno, že profesor Hla-
váček se zabýval chemoterapií středoušních zánětů, angín, zá-
nětů mozkových blan a tonsilogenní sepse. Této problematice
je věnována jeho práce Záněty vnitřního ucha vzniklé ze stře-
douší, která byla vydána v Praze v roce 1948. Je považován za
spoluzakladatele československé alergologie, o čemž svědčí
jeho další dílo nazvané Alergická onemocnění z roku 1933
a také řada jím napsaných kapitol v učebnici Alergie, vydané
v roce 1957.

Zdokonalil mnoho operativních metod, zejména v nápravné
chirurgii (např. užití volného dermo-epidermálního transplan-
tátu) a konstruoval vlastní optické přístroje. Propracoval de-
tailně diagnostiku plicních nádorů a také nitrolebních komp-
likací středoušních zánětů.

Profesor Vladimír Hlaváček byl aktivním členem řady čes-
koslovenských i zahraničních odborných společností. Pracoval
v Československé otorinolaryngologické společnosti, v Česko-
slovenské alergologické společnosti a v Československé geron-
tologické společnosti. Byl ale také členem Francouzské 
otorinolaryngologické společnosti i Francouzské bronchooe-
sophagologické společnosti a Alergologické společnosti Ně-
mecké demokratické republiky (NDR).

A připomeňme, že aktivně pracoval i v dalších mezinárod-
ních organizacích – Collegium ORL Amicitiae Cacrum, Col-
legium internationale allergologicum i v americké Internatio-
nal College of Surgeons.

O profesoru Vladimíru Hlaváčkovi píše velmi zajímavě také
známý český psychiatr a polyhistor prof. MUDr. Vladimír
Vondráček, DrSc. (1895–1978) ve druhém dílu své trilogie na-
zvaném Lékař dále vzpomíná (1920–1938). Zalistujme tedy
v těchto jeho vzpomínkách:

„V nemocnici na Vinohradech bylo otorinolaryngologické od-
dělení, které vedl primář Frotzl, prý bývalý lodní lékař, oblíbený
praktik se slušnou praxí. V roce 1947, v době gigantických, ně-
kolikatisícových, tzv. „lucernových“ (přednášelo se ve velkém sále
Lucerny) ročníků, vypomáhal Vladimír Hlaváček na všeobecné
větvi...

V roce 1929 si vzal za manželku slečnu Hildegardu Petříko-
vou, v rodině řečenou Hilda, hezkou, veselou, inteligentní, jazy-
kově nadanou ženu se zvláštním šarmem, výbornou hospodyni
i velmi dobrou reprezentantku doktorských paní na kongresech.
Bydleli v Praze v Žitné ulici. Dala mu tři dcery. Nejmladší Vla-
dimíra je také lékařka.

Sňatek byl Hlaváčkovi povolen slavným profesorským sborem,
žádost obíhala „per rolam“, tj. od jednoho člena profesorského
sboru ke druhému a každý to musel podepsat, že souhlasí. Tehdy
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totiž panoval názor, že asistent má sloužit klinice a ne se rozpty-
lovat manželstvím. Podle mého názoru to bylo nesprávné. Svo-
bodný asistent je daleko více svým erotickým životem roztěkaný
než spořádaný ženáč“.

Profesor Vladimír Vondráček ve svých vzpomínkách na ko-
legu profesora Vladimíra Hlaváčka pokračuje: „Když jsem byl
na Prusíkově klinice, byli jsme s Hlaváčkem sousedé, také mi jed-
nou v rámci sousedské pomoci nabodl a vypláchl antrum High-
mori. Pak jsme se vídali na různých lékařských podnicích, a když
si koncem třicátých let koupil vilku v Senohrabech, setkávali jsme
se často, a tak vyrostlo mezi našimi rodinami pozdní, ale pěkné
přátelství.

Udělali jsme spolu řadu hezkých společných výletů a zájezdů
(o velikonocích) a zažili mnoho pěkných silvestrů i jiných večerů.
Hlaváčkovi nás také seznamovali s novými lidmi. Utvořili jsme
jakousi společnost, s manželkami nás byla desítka. Měli jsme lec-
cos společného, ale všem mužům bylo společné to, že kouřili do-
utníky. Pět mužů doutníkářů pohromadě, to byla v tehdy již ci-
garetovém věku zvláštnost. V Senohrabech se hned začal starat
o senohrabské děti a pravidelně jim prohlížel nos, krk a uši, takže
záhy byl jmenován čestným občanem Senohrab“.

A do třetice dejme slovo profesoru Vondráčkovi v jeho
vzpomínkách na to, jaký byl profesor Vladimír Hlaváček člověk
ve svém osobním životě: „Hlaváček je hudebník, hraje na housle,
má velký jazykový talent, naučil se rusky, německy, francouzsky,
anglicky a španělsky, zajímá se o přírodu, byl lovec, trochu sadaří,
trochu zahradničí, trochu je domácí kutil, dobře hrával karty,
rád čte, rád jezdí vozem na výlety, cestuje. Byl to nekompromisní
evangelík, jak již evangelíci bývají. Mezi dvěma válkami si zajel
i do Ameriky, což nebylo běžné. Teď tam létá k dceři lékařce skoro
každý rok na nějaký čas i se svými několika šťastně přestálými
infarkty.

Jeho zásluhy o českou otorinolaryngologii jsou veliké, má za
sebou veliké množství šťastně operovaných otoskleros (pod
lupou!). Vychoval mnoho žáků. Těší se veliké úctě a oblibě“.

Mgr. Josef Švejnoha
U Kombinátu 39
100 00 Praha 10
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