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O novém pořádku věcí

Říká se, že věci, které fungují, se nemají měnit. Když se státu daří, poli-
tici si v klidu sedí ve svých polstrovaných křeslech a více či méně úspěšně pro-
sazují zájmy své strany a tím i svých voličů. V době neprosperity a krize se 
ovšem vlády střídají jako na běžícím pásu a než se ministři stačí rozkoukat 
a začít plnit svůj volební program, již jim na krk dýchají noví, neokoukaní, 
aférami neocejchovaní kandidáti na jejich posty. Nemějte obavy, milí čtenáři, 
tento editorial si neklade za cíl lamentovat a  lomit rukama nad politickou 
situací v České republice. I když nutno dodat, že opravdu není nijak růžová. 
Spíše se zdá, že všechny barvy duhy se slily do nepřehledné a uniformní šedi.

Tímto oslím můstkem si Vám dovoluji oznámit, že dosavadní šéfredak-
tor časopisu Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL Mgr. Karel Vízner 
opouští svůj post, aby se v rámci Nakladatelství GEUM věnoval novým projektům, a jeho nástupcem se stává moje maličkost. Tato 
změna je rozhodně v opozici k tvrzení v úvodu o zachování fungujících věcí. Jsem ráda, že mohu vedení časopisu převzít právě po 
magistru Víznerovi, protože chod časopisu šlape jako švýcarské hodinky a já jen vklouznu do pomyslného šéfredaktorského křesla  
(ve skutečnosti mi zůstane můj dosavadní stůl i židle) aniž bych řešila nějaké krizové scénáře. Prostě jedeme dál.

Časopis Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL ovšem přece jen čeká několik změn a inovací. První novinkou, kterou bych 
Vám ráda oznámila je fakt, že od dubna tohoto roku usilujeme o zařazení všech našich časopisů do mezinárodní databáze Scopus. 
O výsledku jednání Vás budeme informovat. A stejně jako v minulých letech byl časopis Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 
zařazen na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR pro rok 2014.

Dalším projektem, jehož výstup v Kazuistikách naleznete, bude postupné představování předních českých pracovišť v oboru aler-
gologie a pneumologie. Informace o nich budou na stránkách časopisu prezentovány formou rozhovoru, kde zazní aktuality, názory 
a aktivity ústy vybraného lékaře a nebudou chybět ani kazuistiky z představovaného pracoviště. Doufám, že se tedy s řadou našich 
čtenářů setkám i nad rozhovorem právě o jejich pracovišti.

I nadále bude časopis přinášet zajímavé a ilustrativní kazuistiky z oborů, které jsou v jeho názvu. A naším úmyslem je stále Vás 
informovat o aktuálním dění, konferencích, novinkách na poli klinických studií i vydané literatury.

Dovoluji si Vás, naše čtenáře, také vyzvat: staňte se našimi autory. Pokud máte ve své praxi zajímavou kazuistiku nebo rovnou 
námět na knihu, neváhejte nám ji svěřit k publikaci. Rádi se s Vámi také setkáme na našem stánku na některé z odborných akcí, třeba 
na kongresu ČPFS v Olomouci nebo sjezdu ČSAKI v Ostravě.

Editorial si dovolím uzavřít otřepaným českým příslovím: „nové koště dobře mete“ a doufám tedy, že dobře „pometu“.

Kára Krupičková
šéfredaktorka

PS: V případě jakýchkoliv Vašich dotazů, připomínek, stížností a námětů mne prosím kontaktujte jednou z následujících cest.

krupickova@geum.org      Nakladatelství GEUM 
+420 739 414 473      Nádražní 66, 513 01 Semily

Editorial

Pro rok 2014 má Nakladatelství GEUM k dispozici  
edukační grant pro bezplatné zasílání časopisu  
Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL  
pro 900 lékařů v oborech alergologie a pneumologie.

Pro bezplatné zasílání časopisu se registrujte na geum.org/pneumo/objednav.htm

Grant je určen pro lékaře z praxe (ambulance, nemocnice, klinika, lázně) v oboru alergologie  
či pneumologie s doručovací adresou na území ČR.
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Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik 
v ČR, BMČ, Scopus

Rada pro výzkum, vývoj a inovace schválila aktualizaci seznamu recenzo-
vaných neimpaktovaných periodik v ČR platný pro rok 2014. Stejně jako i ve 
všech minulých letech je časopis Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 
zařazen do tohoto seznamu.

Články v  našem časopise jsou indexovány v  BMČ (Bibliographia medica 
Čechoslavaca) a v případě slovenských textů i Bibliographia medica Slovaca). 
V dubnu t.r. jsme pro naše kazuistikové časopisy zahájili také proces evaluace, 
jehož cílem je zařazení také do mezinárodní databáze Scopus. Pevně věříme, že 
tento proces bude úspěšně završen ještě v tomto roce. (red)
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Castlemanova choroba imitující  
tumor perikardu

Jiří Škach¹, Jiří Vytiska², Romana Gaalová¹, Peter Hromádka¹
¹Chirurgické oddělení, Krajská nemocnice Liberec a.s.
²Plicní oddělení, Krajská nemocnice Liberec a.s.

Souhrn:
Kazuistika popisuje případ pacientky s patologickou rezistencí v mediastinu, imi-

tující nádor vycházející z oblasti perikardu. Pro nejasný histologický charakter a cho-
vání při recidivujícím fluidothoraxu byl nádor indikovaný k radikálnímu operačnímu 
řešení. Při prvním čtení se histologicky jevil jako thymom, při druhém čtení byla vyslo-
vena diagózavzácná Castlemanova choroba.

Summary:
Castleman’s disease mimicking the pericardial tumor

The case report describes a case of a female patient with the pathologic mass in her 
mediastinum mimicking the tumor originating from the pericardial area. Due to the 
unclear histology finding and manifestation during recurrent fluidothorax the tumor 
was indicated to the radical surgical removal. The histology was considered the thy-
moma in the first reading, and the rare Castleman’s disease was diagnosed based on the 
second reading.

Škach, J., Vytiska, J., Gaalová, R., Hromádka, P. Castlemanova choroba imitující tumor perikardu. Kazuistiky 
v alergologii, pneumologii a ORL 11, 1: 3–7, 2014.

Klíčová slova: 
 � Castlemanova choroba
 � lymfadenopatie
 � interleukin

Key words: 
 � Castleman’s disease
 � lymphadenopathy
 � interleukin

Úvod
Castlemanovou chorobou je nazýváno vzácné neklonální 

lymfoproliferativní onemocnění, které je pojmenováno po 
autorovi publikovaného prvního souboru těchto pacientů 
v  roce 1956 a  které připomínalo makroskopicky thymom 
(Castleman et al. 1956). Později byl histopatologicky odlišen 
převládající hyalinně-vaskulární, méně častý plazmocelulární 
typ, typ smíšený a nověji i plazmablastický typ (Adam et al. 
2008; Sturz et al. 2013). Mohou vznikat i vzájemné kombinace 
typů. Setkáváme se se dvěma klinickými variantami onemoc-
nění: unicentrický typ s postižením jedné uzlinové lokalizace 
(90 %), kde je na místě chirurgická léčba (někdy doplněná 
zajišťovací radioterapií) a  multicentrický typ s  generalizova-
nou lymfadenopatií, kde je indikována jen léčba systémová. 
Unicentrický typ má v případě radikálního odstranění velmi 
dobrou prognózu, naopak pro multicentrický typ nebyla 
dosud nalezena jasná kurabilní terapie a  pacienti s  tímto 
postižením jsou často refrakterní k  léčbě. V  současnosti se 
používají monoklonální protilátky proti IL-6 receptoru, korti-
koidy, chemoterapeutické režimy (CHOP, CVAD), imunomo-
dulační preparáty a rituximab, indikované zvlášť nebo v kom-
binaci (Bandera et al. 2010; Starkey et al. 2003; Van Rhee et al. 
2010). Unicentrický typ bývá buď asymptomatickým náhod-
ným nálezem, nebo se demaskuje mass efektem z útlaku okolí. 
Jeho nejčastější lokalizací je mediastinum, méně často pak bři-
cho, zřídkakdy i periferní uzliny (McAdams et al. 1998; Ko et 
al. 2003; Seco et al. 1992; Wang et al. 2009). Multicentrické 
onemocnění mívá progresivní charakter, systémové příznaky 

a často i maligní potenciál. Můžou jej doprovázet plicní nebo 
renální komplikace a může přejít v amyloidózu AA typu nebo 
v maligní B-lymfom (Steiner et al. 2004; Lachmann et al. 2002). 
V některých případech má koincidenci s Kaposiho sarkomem. 
Hyalinně-vaskulární forma je prakticky benigní zmnožení 
folikulů v  uzlině s  interfolikulárně zmnoženou vaskulari-
zací a perivaskulární hyalinizací. Plazmocelulární varianta je 
agresivnější, často doprovázena imunodeficiencí, infekcemi, 
Kaposiho sarkomem, non-Hodgkinskými lymfomy, heman-
giomy, plazmocytomy, karcinomy kolon, ledvin, štítné žlázy, 
dále i  smíšenou chorobou pojiva, ale i  POEMS syndromem 
[angl. zkratka: polyneuropathy organomegaly endocrino-
pathy monoclonal gammapathy skin changes] (Andhavarapu 
et al. 2013). Patofyziologickým mechanismem onemocnění je 
nadměrná sekrece IL-6. Není však doposud znám spouštěcí 
mechanismus. U  části pacientů byla prokázána koincidence 
s herpetickou infekcí HHV-8, jindy pak některá autoimunní 
onemocnění či hematologické malignity (Oksenhendler et al. 
1996; Kumari et al. 2000).

Vzhledem k  velmi nízké incidenci onemocnění bývá 
Castlemanova choroba velmi často opožděně nebo špatně dia-
gnostikována. Důležitý je význam PET/CT při stagingovém 
a  restagingovém vyšetření (Mikroulis et al. 2004; Kwon et al. 
2013; Ko et al. 2004; Halac et al. 2007). Na tuto diagnózu je 
třeba pomýšlet při diagnostikované lymfadenopatii, mikrocy-
tární anemii, ale i B příznacích (noční poty, febrílie, hubnutí). 
Nemoc většinou postihuje oblast krku, mediastina, břicha nebo 
axily. Unicentrická forma má medián výskytu mezi 30–40 lety 
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Castlemanova Choroba imitujíCí tumor perikardu

Castleman Benjamin (1906–1982) – americký patolog. Pracoval v Massachusettské 
všeobecné nemocnici v Bostonu. S jeho jménem je spojena nejen Castlemanova cho-
roba, ale i Rosen-Castleman-Liebow syndrom, tj. plicní alveolární proteinóza, kterou 
popsal na kazuistickém případu v roce 1958. V časopise NEJM byl po řadu let edito-
rem právě rubriky kazuistik. Od roku 1981 je každoročně udělována US-Canadian 
Academy of Pathology cena Benjamina Castlemana za článek z oboru patologie.

(zdroj informací: archiv redakce)

věku, multicentrická později – mezi 50–60 lety věku. Při loka-
lizované formě má hyalinně-vaskulární typ obraz solitární 
zvětšené uzliny, v  případě plazmocelulární varianty se jedná 
o paket lymfatických uzlin. U multicentrické hyalinně-vasku-
lární formy jsou celkové příznaky přítomny u méně než 10 % 
případů, u plazmocelulární formy jsou celkové příznaky téměř 
konstantním jevem. Splenomegalie eventuelně doprovázená 
hepatomegalií je popisována přibližně u poloviny multicentric-
kých případů (Tatal et al. 2011; Van Rhee et al. 2010; Waterson 
et al. 2004). Laboratorně bývá často zaznamenána mikrocytární 
anemie a elevace zánětlivých parametrů. Virus HHV-8 má úzký 
vztah k této chorobě (zejména k multicentrické formě u HIV 
pozitivních pacientů), jelikož produkuje analog interleukinu-6 
(hlavní mediátor onemocnění a  příznaků). Pro diagnostiku 
Castlemanovy choroby platí univerzální pravidla vyšetřování 
lympadenopatií a konečně určující je až definitivní histologické 
vyšetření (Bonekamp et al. 2011). Na Castlemanovu chorobu 
by se mělo při lympadenopatiích myslet, určitě pak u pacientů 
s Kaposiho sarkomem a POEMS syndromem.

Kompletní chirurgická excize je u unicentrické formy 100% 
kurabilní a recidiva je známkou subtotální resekce. Chirurgický 
debulking u multicentrické formy nedosáhl dle dostupné lite-
ratury žádné významnější léčebné odpovědi ani snížení hla-
diny IL-6. Někteří autoři se shodují, že při operaci hyalinně-
-vaskulární formy je nutno velké opatrnosti pro přítomnost 
velmi rozvinuté vaskularizace tumoru, kdy resekci doprovází 
často velké krevní ztráty (Mohanna et al. 2006). Tak tomu bylo 
i  u  naší pacientky. U  mediastinální formy využívají někteří 
autoři embolizaci (coiling) předoperačně nebo s  kurativním 
záměrem (Lorenz et al. 2009; Safford et al. 2003). Radioterapie 
bývá indikována u  nádorů neoperabilních, u  nekompletních 
resekcí nebo jako spíše paliativní alternativa u pacientů, kteří 
nezvládnou operační výkon (Chronowski et al. 2001). U mul-
ticentrické formy se k  cytoredukci užívají režimy identické 
k terapii non-Hodgkinských lymfomů: CHOP (cyklofosfamid, 
vinkristin, doxorubicin, prednison) a  CVAD (cyklofosfamid, 
vinkristin, doxorubicin, dexametazon). V literatuře jsou publi-
kovány případy léčby (s různým úspěchem) interferonem alfa, 
all-trans retinovou kyselinou, thalidomidem, lenalinolidem 
a  antivirotiky. Nadějnější ale finančně výrazně náročnější se 
jeví biologická léčba monoklonálními protilátkami tociizumab 
a hlavně rituximab (Sturz et al. 2013; Vallet et al. 2008). Někdy 
popisovaný rebound fenomén po vysazení lze eliminovat kom-
binací s klasickou chemoterapií. Před léčbou by měla být vyšet-
řena PCR pozitivita HHV-8 a imunohistochemicky prokázána 
CD20 pozitivita k nastavení optimálně cílené terapie.

Ačkoli není Castlemanova choroba primárně zhoubné 
onemocnění, je její prognóza bez léčby špatná. Pacienti umí-
rají na fulminantní sepse, renální selhání nebo příbuzné 

malignity (Kaposiho sarkom, lymfom…). Renální dysfunkce 
jsou heterogenní, hlavní složkou však bývá sekundární amy-
loidóza z nadměrné produkce sérového amyloidu A vyvolaná 
stimulací jaterních buněk IL-6. Nejhorší prognózu mají paci-
enti HIV+, HHV-8 + při plazmablastické variantě onemoc-
nění. Z důvodu absence randomizovaných srovnávacích stu-
dií není léčebný postup pro multicentrickou formu jednotný 
a v praxi se lze řídit jen retrospektivním hodnocením jednot-
livých případů, malých souborů pacientů a na základě analýzy 
literárních zdrojů (Ye et al. 2010; Bowne et al. 1999; Szturz et 
al. 2011; Shin et al. 2011).

Kazuistika
Žena (1937), nekuřačka, byla na jaře 2013 ambulantně kar-

diologem vyšetřena pro subjektivní pocit dušnosti a byl u ní 
na RTG diagnostikován objemný pleurální výpotek vpravo. 
Byla hospitalizována k  došetření na interním oddělení, kde 
byla provedena punkce slámového fluidothoraxu v množství 
cca 2 litry s mírnou úlevou (obr. č. 1). Kultivačně byl výpotek 
negativní, chemicky charakteru exsudátu. Během týdne bylo 
provedeno bronchoskopické vyšetření s normálním nálezem 
a  CT vyšetření hrudníku s  nálezem patologické rezistence 
v  oblasti perikardu vpravo, dosahující až k  plicnímu hilu, 
obsahující kalcifikace a  opětovnou progresí fluidothoraxu 
vpravo (obr. č. 2, 3). Pacientka se s ničím neléčila, nikdy žádné 
obtíže neměla. Poslední RTG vyšetření podstoupila před více 
než 30 lety s normálním nálezem.

Z  rodinné anamnézy – otec zemřel v  69 letech na rozedmu 
plic, matka v 56 letech na karcinom prsu, bratr měl melanom kůže.

V červenci 2013 spirometrické vyšetření ukázalo středně 
těžkou restrikční ventilační poruchu, echokardiografický 
nález ve stejné době byl normální. Cytologie z punkce fluido-
thoraxu (červenec 2013) vpravo prokázala aktivované mezo-
telie, početné eozinofilní leukocyty a  lymfocyty, biopsie ten-
kou jehlou pak hyalinizovanou vazivovou tkáň s lymfatickou 
tkání a s dystrofickými kalcifikacemi. Nález byl konzultován 

Obr. č. 1: Snímek RTG po provedené hrudní drenáži
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na multioborovém semináři pneumolog-onkolog-hrudní chi-
rurg-radiolog. Vzhledem k nejasnému chování nádoru a reci-
divujícím masivním výpotkům byla indikována po dohodě 
s  pacientkou rovnou revize a  radikální operace z  torakoto-
mie. Výkon byl proveden za dva týdny z klasické pravostranné 
posterolaterální torakotomie 5. mezižebřím.

V  dutině hrudní byl nalezen mírně zakalený výpotek ve 
větším množství, nádor vrostlý do perikardu i plicního paren-
chymu. Harmonickým skalpelem jsme jej postupně resekovali 
z  částí perikardu i  plíce. Nejobtížnější preparaci bylo nutno 
podstoupit v  oblasti plicního hilu, kde měl tumor masivní 
patologické krevní zásobení a velmi pevně a intimně nasedal 
na magistrální cévní struktury plíce a  mezihrudí. V  těchto 
místech došlo opakovaně k větším krevním ztrátám při pre-
paraci. Nakonec byla pomocí stapleru a cévní sutury resekce 
dokončena s ponecháním intaktní stopky plíce. Peroperační 
krevní ztráta byla 1 800 ml. Tumor byl makroskopicky velmi 
tuhý, nedobře ohraničený, velmi silně vaskularizovaný a  při 
naříznutí obsahoval kalcifikace.

Pooperační průběh byl zpočátku hladký bez komplikací. 
S odstupem dvou týdnů opět progredovala dušnost a na kon-
trolním CT byla prokázána recidiva menšího fluidothoraxu 
vpravo, větší hematom v mezihrudí na místě původní lokali-
zace tumoru a velký fluidothorax vlevo. Následně byla prove-
dena drenáž hrudníku vlevo s dobrým efektem. Do týdne byl 
drén extrahován a další progrese výpotku již nenastala.

Histologie (první čtení): opouzdřený tumor 40x60x80 mm, 
thymom bohatý na lymfocyty s rozsáhlou metaplastickou osi-
fikací a s hyalinním vazivem v centru, předběžně jako typ B1 
(obr. č. 4, 5).

Histologie (druhé čtení): po imunohistochemickém vyšet-
ření a druhém čtení v Ústavu patologie a molekulární medi-
cíny FN Motol byl nález uzavřen jako Castlemanova choroba, 
hyalinně-vaskulárního typu.

Obr. č. 2: Toposcan při vyšetření CT
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Obr. č. 3: CT scan
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Obr. č. 4, 5: Typický histopatologický obrázek nejčastěj-
šího hyalinně-vaskulárního typu vyznačující se útlumem 
zárodečných center lymfatických folikulů, které ztrácejí 
stratifikaci a mísí se s dendritickými buňkami a fibroblas-
toidními elementy, jež se koncentricky (až “hassaloidně“) 
řadí kolem centrálně uložené cévy. Plášťová lymfatická 
tkáň bývá hyperplastická s “cibulovitým“ řazením men-
ších plášťových buněk. Céva kolmo vrůstající přes plášť do 
regresivně změněného centra vede k podobě s lízátkem.
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V září 2013 cytologie z punkce fluidothoraxu vlevo uká-
zala hypercelulární materiál, PAP III. Vzhledem k  věku 
a  absenci suspektní anamnézy, absenci B-příznaků a  jiných 
obtíží nebyla pacientka vyšetřena na HIV a HHV-8 pozitivitu. 
S odstupem 8 měsíců bylo provedeno PET/CT s normálním 
nálezem. Pacientka je dále dispenzarizována pneumologem.

Diskuse
Stanovit správnou diagnózu Castlemanovy nemoci lze 

prolnutím klinického vyšetření, laboratorních vyšetření, 
nálezů zobrazovacích metod a  histopatologického vyšetření. 
K  odlišení unicentrické a  multicentrické varianty nemoci je 
v  současnosti nejvhodnější vyšetření PET/CT. Vyšetření by 
mělo být opětovně provedeno 6–12 měsíců po skončení tera-
pie spolu s kontrolou krevního obrazu, jaterních testů a CRP. 
I přes radikální odstranění unicentrické varianty existuje zvý-
šené riziko sekundární amyloidózy a lymfomů a dlouhodobá 
dispenzarizace se jeví jako obligátní. Jako negativní prognos-
tické faktory byly označeny: plazmocelulární a  plazmablas-
tická varianta, HIV a HHV-8 pozitivita, věk nad 60 let a pří-
tomnost splenomegalie (Cronin et al. 2009; Dispenzieri et al. 
2008; Shin et al. 2011). Vyšetření HIV a HHV-8 pozitivity by 
mělo být automatickou součástí vyšetření nejen u multicen-
trické formy. Jelikož neexistuje registr pacientů s  tímto one-
mocněním a nebyla ani ve světové literatuře publikována uce-
lená doporučení pro léčbu, je nutné své zkušenosti a léčebné 
výsledky publikovat, aby byly dostupné dalším specialistům 
a pomohly v budoucnu nalézt optimální či dokonce kauzální 
léčbu tohoto onemocnění. Na základě dostupných literárních 
dat by léčba první linie multicentrického onemocnění měla 
obsahovat imunomodulační lék (thalidomid) doplněný o glu-
kokortikoid a alkylační cytostatikum. Chirurg hraje v celém 
procesu roli klíčovou v případě unicentrického onemocnění 
nebo vedlejší v  případě odběru tkáně na histopatologické 
vyšetření u  multicentrického onemocnění. K  definitivnímu 
závěru bývá někdy vyžadována biopsie i opakovaně.

Závěr
Castlemanova nemoc je vzácné nezhoubné lymfoprolife-

rativní onemocnění s neznámou incidencí, projevující se lym-
fadenopatií, které je ve své unicentrické formě velmi dobře 
léčitelné chirurgickou intervencí. Nutný je radikální výkon 
k  prevenci lokální recidivy. Na diagnózu je třeba myslet již 

předoperačně, zejména jsou-li přítomny B-příznaky (horečky, 
hubnutí, noční poty, patologická únava) a mikrocytární ane-
mie. Z chirurgického hlediska lze očekávat obtížnou preparaci 
a  značné krevní ztráty. Definitivní diagnóza bývá stanovena 
povětšinou až pooperačně, často až po druhém čtení erudo-
vaným patologem.
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Co mohou skrývat dýchací cesty  
u granulomatózy s polyangiitidou  
(Wegenerovy granulomatózy)  
s postižením ledvin

Lenka Bittner, Martina Vašáková
Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha

Souhrn:
První zmínky o této relativně vzácné vaskulitidě jsou datovány do první poloviny 

20. století. Skutečná etiologie této nemoci je stejně tak neznáma, jako lék, který by paci-
enty dokázal vyléčit. Nejdůležitější je pro pacienta s tímto onemocněním včasná dia-
gnóza, radiologická a zejména histologická verifikace. Hlavním cílem je včasné zahá-
jení imunosupresivní terapie s cílem navodit remisi, minimalizovat počet relapsů, dále 
počet nežádoucích účinků podaných léků a tím prodloužit život pacienta. V kazuistice 
by autorky chtěly vyzdvihnout důležitost bronchoskopického vyšetření (i přes negativní 
radiologický nález), resp. obecně komplexního plicního vyšetření včetně tomografic-
kého vyšetření s vysokým rozlišením (HRCT) u pacientů s granulomatózou s polyan-
giitidou (dříve Wegenerovou granulomatózou) s postižením kteréhokoliv orgánu.

Summary:
What could be hidden in the airways in a kidney involvement by granulomatosis 
with polyangiitis (Wegener’s granulomatosis)

The first mention regarding this relatively rare disease (vasculitis) is dated to the first 
half of the 20th century. The actual etiology of this disease is as unknown as the drug 
that could cure patients. Early diagnosis, histological and radiological verification in 
particular are most important for patients with this disease. The main objective is the 
timely initiation of immunosuppressive therapy in order to induce remission, minimize 
the number of relapses, as well as the number of adverse effects of prescripted drugs and 
thus prolong the patient’s life. In this case report we would like to highlight the impor-
tance of bronchoscopic examination (despite negative radiological finding), respecti-
vely generally comprehensive pneumological examination including high resolution 
computed tomography (HRCT) in patients suspect of granulomatosis with polyangiitis 
(previously Wegener’s granulomatosis) with involvement of any organ.

Bittner, L., Vašáková, M. Co mohou skrývat dýchací cesty u granulomatózy s polyangiitidou (Wegenerovy 
granulomatózy) s postižením ledvin. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 11, 1: 8–13, 2014.
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 � vaskulitida
 � bronchoskopické vyšetření
 � imunosupresivní terapie

Key words: 
 � vasculitis
 � bronchoscopy
 � immunosuppressants

Úvod
Granulomatóza s polyangiitidou (GPA), dříve známá pod 

názvem Wegenerova granulomatóza, je chronické autoimu-
nitní onemocnění nejasné etiologie, které může postihnout 
prakticky kterýkoliv orgán lidského těla. Výskyt není věkově 
vázán, ale v dětství bývá toto onemocnění spíše raritou. O něco 
častěji bývají postiženy osoby mužského pohlaví ve středním 
věku, medián věku v době postižení je 40 let. Incidence tohoto 
vzácného onemocnění má narůstající tendenci, v  roce 2010 
odhadovanou na 8,5 případů/1 milion obyvatel (Češka et al. 
2010). Prognóza tohoto onemocnění je závažná a  uvádí se, 
že na neléčenou nemoc umírá do 2 let až 90 % pacientů, a to 

většinou na respirační či renální selhání (Papadopolos 2010). 
Pokud je tato závažná choroba včas diagnostikována a  včas 
a správně nasazena terapie, podaří se u většiny pacientů navo-
dit remisi, i když někdy za cenu vyššího výskytu nežádoucích 
účinků spojených s léčbou.

Jedná se o granulomatózní nekrotizující vaskulitidu posti-
hující malé cévy zejména v lokalitě horních (především nosní 
sliznice) a  dolních dýchacích cest a  ledvin. Výjimkou není 
postižení kloubů, očí, kůže, nervové soustavy nebo i gastro-
intestinálního traktu.

Diagnostika GPA se opírá o pečlivě provedenou anamnézu 
s typickými klinickými příznaky, dále o výsledky laboratorních 
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Wegener Friedrich (1907–1990) – německý patolog. Praxi začal na Vratislavské 
univerzitě, známým se stal zejména pro popis vzácné formy vaskulitidy (1936), od 
poloviny 20. století nazývané Wegenerovou granulomatózou (WG). Wegener byl 
roku 1989 Americkou společností hrudních lékařů (ACCP) vyznamenán cenou 
Master clinician, avšak v roce 2000 se zjistilo, že W. působil během 2. světové války 
v lodžském židovském ghettu a snad se podílel i na pokusech s vězni z koncentrač-
ních táborů. ACCP proto udělení ceny odvolala. (zdroj informací: archiv redakce)

Tiffeneau Robert (1910–1961) – francouzský lékař. Jeho oborem byla respirační 
medicína. Zavedl pojem sekundové vitální kapacity plic (FEV1), která je nyní zákla-
dem všech respiračních vyšetření. Pojmenoval tzv. Tiffeneauův index – poměr jed-
nosekundové vitální kapacity FEV1 k usilovné vitální kapacitě FVC vyjádřený v pro-
centech. (zdroj informací: archiv redakce)

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

(zdroj informací: archiv redakce)

odběrů (včetně pozitivity protilátek proti antigenům cyto-
plasmatických granulí neutrofilů – tj. ANCA protilátek), radio-
logické změny a zejména bioptický nález. Histopatologickou 
podporu diagnózy lze získat vyšetřením biopsie ledvin, plic či 
jiné tkáně (viz dále v textu). Biopsie z horních dýchacích cest, 
která představuje pro pacienta menší zátěž, je bohužel spojena 
s menší výtěžností.

V  klinickém nálezu dominuje postižení horních dýcha-
cích cest (HDC) často recidivujícího charakteru jako chro-
nická rýma, sinusitida, záněty středouší a postižení sluchu při 
perforaci bubínku, epistaxe, ulcerace, destrukce chrupavky 
a kosti se sedlovitou deformitou nosu. Při postižení dolních 
dýchacích cest (DDC) a  plic převládá kašel někdy doprová-
zený hemoptýzou, dechové obtíže a  bolesti na hrudi. Jedná 
se tedy o  poměrně širokou škálu diferenciální diagnostiky. 
Postižení ledvin se v iniciální fázi onemocnění vyskytuje při-
bližně pouze u 1/5 pacientů, zatímco v průběhu onemocnění 
se diagnostikuje až u  2/3 pacientů a  bývá významným pro-
gnostickým faktorem. Postižení ledvin bez adekvátní terapie 
rychle progreduje v renální insuficienci a selhání.

Laboratorní nálezy můžeme rozdělit na specifické a nespe-
cifické. Mezi nespecifické nálezy patří zvýšené parametry 
zánětu a  snížení renálních funkcí s  hematurií a  proteinurií. 
Za specifické nálezy jsou považovány zvýšené titry c-ANCA 
protilátek (cytoplasmatický typ fluorescence – protilátky proti 
proteináze 3 – PR3) výjimečně p-ANCA protilátek (perinuk-
leární typ fluorescence – protilátky namířené především proti 
myeloperoxidáze (MPO), ale i  proti dalším enzymům obsa-
ženým v azurofilních granulech). Samotná pozitivita ANCA 
protilátek neznamená přítomnost vaskulitidy a naopak exis-
tují ANCA negativní pacienti s touto vaskulitidou. Také kore-
lace hladiny ANCA protilátek s  aktivitou onemocnění není 
úplně jednoznačná (Finkielman et al. 2007).

Mezi typické nálezy na skiagramu hrudníku u  plicního 
postižení patří mnohočetné a  oboustranné nálezy nodulů 
(v některých případech migrujícího charakteru) či nehomo-
genních infiltrátů někdy až ložiskového charakteru s  kavi-
tacemi (Vašáková et al. 2011). Při obturaci bronchu granu-
lomem nález atelektázy není neobvyklý. Dále indikované 
tomografické vyšetření s  vysokým rozlišením (HRCT) pak 
může odhalit patologické změny od mikronodulů, nodulů 

a mnohočetných ložiskových zastínění s rozpadem, kavitace, 
zastínění charakteru ground glass (opacity mléčného skla) až 
po difúzní alveolární konsolidaci a to i u pacientů, kteří měli 
RTG nález zcela fyziologický.

Při jakémkoliv podezření na toto systémové onemocnění 
je nutné vždy provést bronchoskopické vyšetření, které může 
odhalit změny velkých dýchacích cest a umožní odběr mate-
riálu na histopatologické vyšetření z viditelných lézí i meto-
dou transbronchiální biopsie z periferie bronchiálního stromu 
a přilehlé plicní tkáně. Nedílnou součástí bronchoskopického 
vyšetření při podezření na GPA je bronchoalveolární laváž 
(BAL), která jednoznačně prokáže případnou difúzní alveo-
lární hemorhagii (DAH) podle progresivně narůstajícího 
hemoragického zbarvení po sobě následujících porcí BAL 
tekutiny (BALTe) (obr. č. 9). Při cytologickém hodnocení 
BALTe při DAH je následně identifikována záplava erytrocytů 
a siderofágů (makrofágy vyplněné hemosiderinem). Vyšetření 
BALTe také hraje důležitou úlohu v diagnostice konkomitant-
ních infekcí, zejména oportunních.

V rámci postižení velkých dýchacích cest můžeme bron-
choskopickým vyšetřením odhalit stenózu průdušnice, povět-
šinou v její subglotické části, která může potenciálně ohrožovat 
život pacienta. V některých případech se může jednat o jedi-
nou manifestaci této vzácné granulomatózy končící v urgent-
ním stavu i tracheostomií. Kromě toho můžeme bronchosko-
pií diagnostikovat ulcerózní a  granulomatózní léze velkých 
dýchacích cest, případně jizevnaté stenózy distálních částí tra-
chey a velkých bronchů. S pomocí metod intervenční bron-
chologie pak mohou být tyto stenózy endoskopicky ošetřeny 
(laser, stent, dilatace). Někdy je nutná pro podpoření diagnózy 
izolovaného plicního postižení při nevýtěžné transbronchiální 
biopsii i chirurgická plicní biopsie, obvykle cestou videotho-
rakoskopie (VATS). Při podezření na postižení ledvin je nutné 
provést renální biopsii.

Doporučení terapie GPA závisí na závažnosti a  rozsahu 
postižení, zda se jedná o  formu limitovanou (pouze tvorba 
granulomů) nebo formu systémovou s  projevy vaskulitidy 
a projevy difúzní alveolární hemorhagie a případně i s posti-
žením jiných životně důležitých orgánů, často s fulminantním 
průběhem. Cílem léčby je navodit u pacientů remisi a udržet 
je v této fázi co nejdéle. Kombinovaná imunosupresivní tera-
pie kortikoidy a cytostatiky (cyklofosfamid – CPH) navozuje 
u pacientů remisi, a to až z 90 %.

Pokud je GPA rezistentní na podanou kombinovanou 
imunosupresivní terapii, lze zvážit léčbu rituximabem (mono-
klonální protilátkou antiCD20 Mab). Je pravděpodobné, že 
v brzké budoucnosti bude tato tzv. „biologická terapie“ zvyšo-
vat svůj význam u léčby GPA (Fervenza 2011).

Kazuistika
V  této kazuistice popisujeme případ 30leté ženy, celoži-

votní nekuřačky. Z anamnestických dat: bez průkazu rodinné 
zátěže stran tohoto onemocnění, alergii pacientka nepozoro-
vala. V  osobní anamnéze pouze otitida a  chronická rinitida 
(bez alergologického dovyšetření), jinak se s  ničím jiným 
neléčila. V 18 letech byla pacientka vyšetřována pro hematurii 
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a  renální insuficienci. Proto byla u  pacientky indikována 
renální biopsie a diagnostikována GPA s nálezem difúzní pau-
ciimunní nekrotizující glomerulonefritidy se srpky. V  době 
diagnózy byl zjištěn i  radiologický nález nodulů v obou pli-
cích, které po nasazení léčby vymizely. Další plicní vyšetření 
(bronchoskopie, biopsie, HRCT) provedeno nebylo, kontroly 
plicního nálezu byly prováděny pouze radiologicky (skiagram 
hrudníku). Od roku 2000 je pacientka dispenzarizovaná pro 
tuto diagnózu v nefrologické ambulanci, dále sledována spe-
cialistou ORL pro postižení ucha, chronický atrofický zánět 
nosní sliznice, sedlovitý nos.

Navzdory kombinované imunosupresivní léčbě (korti-
koidy, cyklofosfamid, azathioprin) docházelo k častým relap-
sům onemocnění, zejména při snahách snižovat vysoké dávky 
této terapie. Vzhledem k  nežádoucím účinkům  byla terapie 
změněna na selektivní imunosupresivum mykofenolát mofe-
til s nižší toxicitou. Dle vyjádření ošetřujícího nefrologa byla 
prognóza onemocnění závažná a  nejistá. Pro GPA byl paci-
entce přiznán invalidní důchod.

V  naší specializované ambulanci byla pacientka poprvé 
vyšetřena po 12 letech trvání této choroby na vlastní žádost 
pro progredující dušnost. Farmakoterapie, kterou paci-
entka užívala při příchodu do naší ambulance, byla násle-
dující: mykofenolát mofetil (Cellcept  500 2x1), prednison 
(Prednison  5 ½-0-0) 2x týdně, dále amilorid (Amiclaran), 
ramipril (Tritace), pyridoxin (Pyridoxin Léčiva), atorvastatin 
(Tulip), citalopram.

Od stanovení základní diagnózy pacientka žádné plicní 
obtíže neudávala, občas pocit zahlenění, ale bez dechových 

obtíží, bez bolestí. Ještě předtím, než navštívila naši ambu-
lanci, se náhle objevil kašel, bolesti na prsou spíše vlevo, 
zhoršené dýchání, únava. Teploty a  hemoptýzu pacientka 
negovala. Udávala občasné epistaxe, pocit sucha v  ústech 
a  typickým nálezem je i  sedlovitý nos z  perforace septa bez 
nosní obstrukce. Vzhledem ke klinickým potížím byl prove-
den skiagram hrudníku s nálezem suspektní atelektázy hor-
ního laloku vlevo (obr. č. 1). Následně provedené CT hrud-
níku potvrdilo atelektázu levého horního laloku a  stenózu 
levého hlavního bronchu (obr. č. 2).

Na naší klinice byla provedena bronchoskopie s  pato-
logickým endobronchiálním nálezem: stenóza levého hlav-
ního a  dolního bronchu, obturace levého horního bronchu 
při základní diagnóze – m. Wegener, zánětlivé změny i nad 
karinou, změny byly floridní (obr. č. 4, 5). Navíc byla popsána 
jizevnatá subglotická stenóza (obr. č. 7). Cytologicky otisk 
z  granulací z  distální části levého hlavního bronchu PAP 
II, v  BALTe výrazně hemoragické pozadí, v  diferenciálním 

Obr. č. 1: Skiagram hrudníku, boční projekce, suspektní 
atelektáza levého horního laloku
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Obr. č. 2: CT hrudníku, atelektáza levého horního laloku
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Obr. č. 3: Skiagram hrudníku, boční projekce, bez atelek-
tázy vlevo (po roční terapii na naší klinice)
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rozpočtu alveolární makrofágy 77 %, neutrofily 5 %, lymfo-
cyty 18 %. Vyšetření BALTe průtokovou cytometrií odhalilo 
zvýšený imunoregulační index CD4/CD8 2,9 (tj. index sub-
populace pomocných induktorových T lymfocytů/subpopu-
lace tlumivých cytotoxických T lymfocytů); výsledky histopa-
tologického vyšetření vzorků transbronchiální biopsie nebyly 
diagnosticky specifické, jednoznačné morfologické známky 
postižení v  rámci GPA nebyly nalezeny ani v  dokrojených 
řezech, ani užitím histochemického vyšetření. Kultivačně 
z  laváže známky superinfekce či kolonizace Enterobacter 
cloacae. Funkčním vyšetřením plic zjištěna pouze lehká 
obstrukční ventilační porucha (usilovně vydechnutý objem 
za 1 sekundu – FEV1 73  %; usilovně vydechnutý objem za 
1 sekundu/inspirační vitální kapacita – FEV1/IVC 64 – tzv. 
Tiffeneaův index), bez redukce vitální kapacity, se středně 
těžce sníženou difúzní plicní kapacitou (transferfaktor plic 
pro oxid uhelnatý – TLCO 48 %). Dále byla provedena kom-
plexní laboratorní vyšetření s  průkazem elevace kreatininu 

Obr. č. 4: Bronchoskopický obraz – ulcerózní léze na 
karině při GPA
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Obr. č. 5: Bronchoskopický obraz – granulomatózně ulce-
rózní floridní zánět levého hlavního bronchu při GPA
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Obr. č. 6: Bronchoskopický obraz – cirkulární jizevnatá 
stenóza levého hlavního bronchu před větvením, granulo-
matózně nekrotický zánět po léčbě v regresi
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Obr. č. 7: Bronchoskopický obraz – jizevnatá sublotická 
stenóza
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Obr. č. 8: Bronchoskopický obraz – zhojené ulcerace na 
karině a v ústí levého hlavního bronchu a po celé stěně 
levého hlavního bronchu po léčbě
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(117  μmol/l) a  urey (9,1  mmol/l), bez navýšení parame-
trů zánětu (C-reaktivní protein 1 mg/l), sekundární anemie 
a  hypercholesterolemie. Buněčná a  humorální imunita bez 
deficitu. V periferní krvi byla zjištěna přítomnost ANCA pro-
tilátek vyšetřených metodou nepřímé imunofluorescence (IF) 
a vyšší titr c-ANCA anti PR3 (hodnota 94 U/ml) stanovený 
imunochemickou metodou ELISA (z  angl. Enzyme-Linked 
ImmunoSorbent Assay).

Vzhledem k  dominantnímu postižení dýchacích cest 
hrozícímu atelektázou levé plíce byla zahájena terapie pulzy 
cyklofosfamidu v  redukované dávce 600  mg v  500 ml FR 
pro renální insuficienci – původní dávka 15  mg/kg (celkem 
v počtu šesti cyklů) a methylprednisolonem (Medrol) 48 mg 
denně (s postupným snižováním). Cellcept byl před podáním 
prvního pulzu CPH vysazen. Preventivně při kortikoterapii 
nasazen Calcichew D3 (uhličitan vápenatý + cholekalciferol) 
1x1, omeprazol (Helicid 20 mg) 2x1 a Kalium Chloratum 2x1; 
dle potřeby také antiemetická terapie. Pro kultivační pozitivitu 
Enterobacter cloacae z laváže byla nasazena antibiotická terapie 
Biseptolem (sulfamehoxazol + trimethoprim) dle citlivosti, ve 
které se následně pokračovalo jako v antirelapsové léčbě GPA.

Po dvouměsíční léčbě na naší klinice výše indikovanou 
terapií došlo k  výrazné regresi endobronchialního nálezu, 
reventilaci levé plíce, snížení c-ANCA protilátek (hodnota 
11,2 U/ml metodou ELISA); bronchiální výplach byl bez pato-
logické kolonizace.

Po 4.  pulzu CPH (v  redukované dávce pro renální insu-
ficienci) byly kontrolní ventilační parametry bez známek 
obstrukce s přetrvávající sníženou hodnotou TLCO. Pacientce 
bylo doporučeno echokardiografické vyšetření vzhledem ke 
snížené hodnotě TLCO, který nemá korelát v poruše ventilace. 
Doplněné vyšetření srdce ukázalo nález malého množství 
hemodynamicky nevýznamného perikardiálního výpotku, 
doporučena kontrola s  odstupem. Skiagram hrudníku bez 
dalšího vývoje.

Po 5. cyklu imunosupresivní terapie bylo dosaženo uspo-
kojivé klinické, radiologické a  bronchoskopické remise, sní-
žení c-ANCA protilátek (poslední hodnota 17,7 U/ml).

Po 6. cyklu CPH byl nasazen jako udržovací léčba azathio-
prin (Imuran) v  dávce 2x50  mg (2  mg/kg/den), ponechán 
methylprednisolon (Medrol) v dávce 16 mg a 8 mg střídat ob 
den. Při bronchoskopické kontrole byla pozorována regrese 
zánětlivých změn s  přetrvávající stenózou levého hlav-
ního a dolního bronchu (obr. č. 6, 8). Z tohoto důvodu byla 
následně provedena bronchoskopicky dilatace levého hlav-
ního bronchu balonkem a ošetření sliznice laserem v celkové 
anestezii. Kontrolní spirometrické vyšetření po této úspěšné 
dilataci bylo již bez nálezu obstrukční ventilační poruchy 
(FEV1 91  %, FEV1/IVC 75) oproti nálezu lehké obstrukční 
ventilační poruchy před provedenou dilatací (FEV1 71  %, 
FEV1/IVC 65). Také radiologická kontrola byla bez známek 
atelektázy vlevo (obr. č. 3).

Další dispenzarizace byla prováděna na naší klinice 
s  kompletním funkčním vyšetřením, radiologickou a  bron-
choskopickou kontrolou včetně imunologických odběrů. 
Medikace do další kontroly Imuran 50 mg 2x1, Medrol 4 mg 
ob den a dále její stávající chronická medikace (KCL, Helicid, 
Calcichew D3, Biseptol). Nezbytné jsou i kontroly ambulant-
ním nefrologem.

Diskuse
V  této kazuistice bychom chtěly vyzdvihnout důležitost 

komplexního pneumologického vyšetření, včetně broncho-
skopie a HRCT hrudníku a komplexního funkčního plicního 
vyšetření u všech pacientů s ANCA asociovanými vaskuliti-
dami, a to i přes zcela fyziologický nález na skiagramu hrud-
níku. U primárně plicního postižení se tyto kroky předpoklá-
dají a považují za samozřejmost. U naší pacientky s postižením 
HDC při GPA se dalo předpokládat, že obdobný proces může 
probíhat i v hrtanu a níže v dolních dýchacích cestách. Nález 
zhojené subglotické stenózy svědčí pro dlouhodobě pro-
bíhající proces, který sice nezužoval výrazně kraniální část 
trachey, ale manifestoval se až později floridním nekrotizu-
jícím zánětem levého hlavního bronchu. Pokud je pacient 
bronchoskopicky vyšetřen a kontrolován od začátku nemoci, 
může být léčba vedena i dle závažnosti postižení dýchacích 
cest a  může být doplněna o  bronchoskopické zákroky, jako 
je dilatace bronchu, či laserové ošetření. Bronchoskopické 
vyšetření bylo provedeno poprvé u naší pacientky až po 12 
letech od diagnózy onemocnění. Z  počátku podaná farma-
koterapie vaskulitidy ledvin pozitivně ovlivnila i granuloma-
tózní proces v  dýchacích cestách (regrese nodulů na skia-
gramu hrudníku), ale jen do té doby, než došlo ke snižování 
imunosupresivní terapie, tedy v  době kdy postižení ledvin 
bylo v remisi. Včasněji provedená bronchoskopie mohla při-
spět k zabránění či zmírnění nekrotizujícího procesu v oblasti 
bronchů a tím předejít atelektáze a tedy klinickému zhoršení 
stavu pacientky.

Závěr
Granulomatóza s  polyangiitidou je závažné potenciálně 

smrtelné onemocnění, jehož prognóza závisí na rychlé dia-
gnostice a  vyšetření potenciálně ohrožených orgánů, včetně 
plic a  dýchacích cest. K  základním vyšetřením GPA patří 

Obr. č. 9: Narůstající hemoragické zbarvení po sobě násle-
dujících porcí BAL tekutiny (BALTe) – průkaz difúzní 
alveolární hemorhagie (DAH)
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Co mohou skrývat dýChaCí Cesty u granulomatózy  
s polyangiitidou (Wegenerovy granulomatózy) s postižením ledvin

HRCT hrudníku k objasnění přítomnosti, charakteru a  roz-
sahu plicního postižení a bronchoskopické vyšetření k vylou-
čení postižení velkých dýchacích cest a  difúzní alveolární 
hemorhagie, které mohou pacienta ohrozit na životě. Nemělo 
by se zapomínat ani na důležitou mezioborovou spolupráci 
mezi lékaři: nefrology, pneumology a lékaři ORL. I když nedo-
kážeme pacienta vyléčit, snaha o  zkvalitnění a  prodloužení 
života je jistě pro nás lékaře hlavním cílem vhodně nastavené 
a  včasně nasazené terapie GPA, které předchází vždy kom-
plexní vyšetření pacienta.
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Sonografický atlas hrudníku
Sonografie je známá a dlouhodobě zavedená diagnostická metoda 

u mnoha medicínských odborností. V pneumologii začíná nacházet 
místo až v poslední době, protože se předpokládalo, že není přínosná 
při vyšetření hrudníku. V posledních letech se ale ukazuje, že to není 
až tak úplně pravda a tato metoda je postupně využívána i k dia-
gnostice plicních onemocnění – zejména u akutních stavů a jako 
zobrazovací metoda při provádění invazivních výkonů.

Na trhu se postupně objevilo několik velice zajímavých mono-
grafií a článků věnovaných této problematice, zejména v anglosaské 
literatuře, kde je možné se seznámit s touto diagnostickou metodou. 
Podle mne však chyběla komplexní obrazová dokumentace, kde by 
byly jednotlivé nálezy zachyceny v pohybu, jak to běžně vidíme na 
obrazovce sonografického přístroje. A to byl impulz k tomu, abychom 
připravili nejen pro pneumology, ale i pro všechny ostatní odborníky, 
kteří se o sonografii hrudníku zajímají, nějaký projekt, kde by byly 
popsány nejčastější nálezy, se kterými je možné se setkat při vyšetření 
hrudníku. Tak vznikl projekt sonografického atlasu přístupný všem 
na webu – www.sonoatlas.cz. Myšlenka tohoto atlasu vznikla na 
Pneumologickém kongresu konaném v Hradci Králové v roce 2012, 
součástí kterého byl i kurz ultrasonografie hrudníku. Naše zkušenosti 
s touto metodou sahají do roku 2009 a za tu dobu jsme sesbírali velký 
počet různých nálezů, který tento atlas představuje.

Je rozdělen do 6 kapitol, které obsahují jednotlivé nálezy. Vzhledem 
k primárnímu určení pro pneumology je pro názornost zobrazen 
přehledový snímek hrudníku, popřípadě CT (tam, kde je to pro 
názornost přínosem) a k tomu odpovídající videosekvence sonogra-
fického nálezu a statický popis k videu.

První kapitola obsahuje normální nálezy, druhá kapitola popisuje 
nálezy v hrudní stěně. Třetí a největší kapitola obsahuje nálezy v ple-
urální dutině, čtvrtá kapitola se věnuje plicnímu parenchymu. Nej-
menší pátá kapitola popisuje přední mediastinum a poslední kapitola 
je věnována intervenčním výkonům pod sonografickou kontrolou.

Atlas neslouží jako učebnice, ale jako doplněk ke studiu, proto je 
vhodné jej kombinovat s nějakou vhodnou literaturou. Sonografický 
atlas jsme připravili v české a anglické jazykové mutaci a je přístupný 
pro počítače, smartphony i tablety. Je věnován všem, kdo mají zájem 
o tuto metodu a přivítám Vaše připomínky a dotazy.

MUDr. Rastislav Šimek
Plicní oddělení, KNTB Zlín, a.s.

zpráva

Obrázek:
Sonda přiložená příčně na průběh žeber, v  ultrazvukovém obrazu 
vidíme po obou stranách povrch horního a dolního žebra, pod nimi 
akustický stín žebra, necelý centimetr pod žebry hyperechogenní linii 
– pleurální linie s „lung sliding“, což je pohyb viscerální pleury po pari-
etální. Tento základní znak je označovaný „bat sign“ (znak netopýra) 
a slouží pro zorientování se.

www.sonoatlas.cz
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Kritické popálení a inhalační trauma  
směsí červeného a bílého fosforu
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1Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, FN Brno
2Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Souhrn:
Samotné chemické trauma představuje v porovnání s klasickým popálením daleko 

méně často vídané poranění. Nejčastěji se v  případě chemických traumat setkáváme 
s případy poleptání hydroxidem sodným či draselným v domácnosti při čištění odpadů. 
V případě poleptání kyselinami se jedná spíše o profesionální expozici. Poranění fos-
forem je velmi raritní, a  pokud se vyskytne, jsou postiženy zejména válečné oběti. 
V České republice byl doposud popsán pouze jeden případ. V kazuistice prezentujeme 
případ kritického popálení/poleptání mladé ženy způsobené během výkonu povolání. 
Celý stav byl dále komplikován nejtěžším stupněm inhalačního traumatu.

Summary:
The critical burn and the inhalation injury caused by a mixture of the red and white 
phosphorus

Chemical injury itself represents a far rarer injury compared to the classical burn. 
Among chemical injuries the cases of the burn caused by sodium hydroxide or pota-
ssium hydroxide during waste pipe cleaning at home are seen most often. The cases of 
acid burns are rather seen in a professional exposition. An injury caused by the phos-
phorus is very rare and if it occurs, it affects mainly war victims. In the Czech Republic, 
there has been only one case reported until now. We present a case of a critical burn 
in a young woman that occurred during her practice of profession. Her condition was 
further complicated by the inhalation injury of the most severe grade.

Lipový, B., Bartošková, J., Řihová, H., Lipová, P., Kempný, T., Suchánek, I. Kritické popálení a inhalační trauma  
směsí červeného a bílého fosforu. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 11, 1: 14–18, 2014.

Klíčová slova: 
 � popálení
 � inhalační trauma
 � fosfor

Key words: 
 � burn
 � inhalation injury
 � phosphorus

Úvod
Chemický průmysl každoročně generuje až 20  000 nových 

chemických sloučenin, které se přidávají k celkem asi 5 miliónu již 
známých (Keffer 1989). V roce 2002 byl prezentován v Seattlu na 
pravidelném kongresu International Society for Burn Injury (ISBI) 
výčet asi 63  000 potenciálně nebezpečných chemických slouče-
nin pro člověka. Z tohoto počtu představuje asi 4 000 chemikálií 
velmi nebezpečné sloučeniny a 300 chemikálií bylo vyhodnoceno 
National Fire Protection Association jako extrémně nebezpečné 
pro život (NFPA 1991). A právě do této skupiny extrémně nebez-
pečných sloučenin patří také fosfor, zejména ve své bílé podobě.

Elementární fosfor se vyskytuje ve třech modifikacích 
(červený, černý a bílý). Bílý fosfor je na rozdíl od červeného 
fosforu jedovatý a  na vzduchu samovznětlivý (Davis 2002). 
Červený fosfor vzniká zahřátím bílého fosforu v  inertním 
prostředí na 250 °C. Fosfor má v interakci s kůží a sliznicemi 
velmi devastující potenciál, který je dále odvislý od jeho kon-
centrace a délky expozice (Eldad et al. 1995).

V  kazuistice představujeme případ kritického postižení 
kombinací bílého a červeného fosforu u mladé pacientky.

Kazuistika
V polovině roku 2012 byla na naši kliniku letecky trans-

ferována kriticky popálená pacientka s  rozsahem postižení 
45  % TBSA (total body surface area). Zajímavá byla ovšem 
již primární reference vyvolávajícího činitele. K  termickému 
postižení došlo při manipulaci s fosforem v rámci pracovního 
úrazu. Pacientka byla vzhledem k počínající akutní dechové 
nedostatečnosti zaintubována již v terénu.

Bezprostředně po převzetí od posádky letecké záchranné 
služby byla pacientka převezena na operační sál, kde byly 
opakovaně proplachovány všechny plochy, které doutnaly 
a  také oblasti oro- a nazofaryngu (obr. č. 1). Při přijetí byly 
všechny periferní žíly nefunkční pro jejich fausse route. Bylo 
nutno okamžitě kanylovat centrální žílu, vzhledem k těžkému 
postižení v oblasti povodí horní duté žíly byla volena sono-
graficky naváděná kanylace v. femoralis l. sin. Poté byla kany-
lována také arteriální linka cestou a. brachialis l. sin. Následně 
byla provedena bronchoskopie, kdy byla zjištěna přítomnost 
reziduí (prach i  drobné částečky) fosforu. Sliznice byla ede-
matózní, nebyly ovšem přítomny známky hemoragie. Přesto 
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při laváži docházelo k  odloučení sliznice prakticky ve všech 
oblastech pravé i levé plíce.

Primárně byla tíže inhalačního traumatu hodnocena jako 
střední stupeň, tedy G2. Během prvního týdne došlo k  pře-
hodnocení na těžší stupeň G3. Vzhledem k  výše uvedeným 
skutečnostem byla u pacientky provedena urgentní tracheos-
tomie a z tracheostomatu následně vylavážován zbytek injiko-
vané tekutiny s drobnými partikulemi fosforu, který byl depo-
nován až v oblasti alveolů (obr. č. 2, 3).

Následoval důkladný mechanický débridement zbytků fos-
foru, který byl lokalizován na kožním povrchu. Dále pacientka 
pokračovala v režimu intenzivní péče na umělé plicní venti-
laci, analgosedovaná a myorelaxovaná. Volena byla agresivní 
tekutinová resuscitace, která se řídila také echokardiografic-
kými parametry (stroke volume – SV, cardiac output – CO, 
ejection fraction – EF, velocity time integral – VTI apod.). Byla 
nutná podpora oběhu katecholaminy, dále masivní suplemen-
tace přirozených i  syntetických koloidů spolu s  krystaloidy 
k dosažení maximálního intravaskulárního volumu a redukci 
capillary-leak syndromu. Resuscitační fází pacientka prošla 

bez zjevných známek orgánové hypoperfuze – produkce moči 
nepoklesla pod 0,5 ml/kg/hod. Po stabilizaci pacientky jsme 
přistoupili k  postupnému weaningu. Pacientka se budila do 
relativního klidu s farmakologickou podporou, nicméně došlo 
k  hypertenzní krizi, která byla zvládnuta titrováním antihy-
pertenziv. Pacientka se probudila do plného kontaktu.

Průběžně byla korigována iontová dysbalance, jejíž dyna-
mika byla dle očekávání. Postupně nastupovala hypokalemie 
následně doprovázena velice složitě korigovatelnou hypo-
natremií s extrémními ztrátami natria do moči v rámci syn-
dromu cerebrální ztráty solí (CSWS). U  pacientky během 
14 dní došlo k rozvoji kritické hypofosfatemie jejíž hodnoty 
i přes masivní suplementaci dosahovaly minimálních hodnot 
0,08 mmol/l. Bylo pátráno po místě leaku a ztrát fosfátů, ale 
ani v oblasti moči, kde hodnoty byly velmi nízké, ani v oblasti 
tracheobronchiálního aspirátu, kde byly srovnatelné s plazma-
tickou koncentrací, nebyl zjištěn signifikantní leak. K poklesu 
došlo pravděpodobně díky extrémním nárokům na množství 
fosfátů při tvorbě ATP.

Mikrobiologie
Při přijetí byla u  pacientky nasazena pre-emptivně anti-

bioticko-antimykotická clona, která byla následně měněna 
striktně z empirie za cílenou terapii. Během prvního měsíce 
byly u  pacientky diagnostikovány tři ventilátorové pneu-
monie (VAP), kde jako původce vystupoval Staphylococcus 
aureus (early-onset VAP) a  Klebsiella pneumoniae ESBL+ 
a Escherichia coli (late-onset VAP). Vše bylo přeléčeno anti-
biotiky, kde jako pomocný parametr k  deeskalaci byl pou-
žit prokalcitonin. Dále docházelo k  opakovaným infekcím 
v oblasti poleptaných ploch, vedoucí až k rozvoji sepse (těžké 
sepse). U  pacientky se vyskytovaly také velmi frekventní 
pozitivní hemokultury, u kterých převažovaly grampozitivní 
koky, také četná bakteriurie. Během hospitalizace u pacientky 
nebyla izolována žádná mikromyceta. Nebyla zaznamenána 
endogenní reaktivace některého z  herpesvirů (Herpes sim-
plex – HSV, Varicella zoster – VZV, Cytomegalovirus – CMV, 

Obr. č. 1: Iniciální pohled na popálení a chemickou iritaci 
v oblasti hlavy
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Obr. č. 2: Bronchoskopický pohled do oblasti levého  
dolního plicního pole
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Obr. č. 3: Bronchoskopický pohled na laváž v oblasti 
pravého dolního plicního pole se spontánně se odlučující 
sliznicí a partikulemi inhalovaného fosforu.
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Epstein-Barr virus – EBV). Postupně byly selektovány tlakem 
antibiotik rezistentní kmeny bakterií Pseudomonas aerugi-
nosa, které se nakonec staly multirezistentními a  navíc při 
léčbě kolistinem došlo také k  selekci Proteus mirabilis. Bylo 
nutné v určitých fázích terapie volit i trojkombinaci antibiotik 
k pokrytí celého bakteriálního spektra.

Wound management
Plochy byly postupně časně nekrektomovány v  oblasti 

horních končetin, nekrektomie fasciální v oblasti trupu, obli-
čeje i krku nekrektomie chemická a kombinovaná (obr. č. 4). 
Postupně se čistící granulace netypického charakteru a nafia-
lovělé barvy. Přesto nebylo možno otálet s autotransplantací 
takto vzniklých defektů, vzhledem k  rozsahu popálení byla 
donorská místa lokalizována na obou dolních končetinách, 
hýždích i trupu, mesh kombinovaný, v oblasti obličeje pouze 
perforované štěpy (obr. č. 5). Plochy se postupně hojily a jejich 
rozsah se zmenšoval, v oblasti zad drobné plochy, které se zho-
jily spontánně. Přesto po zhojení došlo k opětovnému rozpadu 
a ztrátě řady reepitelizovaných a zatransplantovaných ploch. 
Příčina byla multifaktoriální, kombinace nutričního deficitu 

(i přes balancovanou vysokoenergetickou entero-parenterální 
výživu), podávání kortikosteroidů, které bránily ve fázovém 
postupu hojení ran a  rozvoji infekčních komplikací spolu 
s opětovnou mechanickou traumatizací v predilekčních lokali-
zacích. Obličej i většina ploch na krku byly zatransplantovány, 
vzhledem k rozvoji jizevnatých kontraktur bylo nutno provést 
korekce postavení očních víček, korekci výrazné mentokolické 
adheze (jizevnatná kontraktura v oblasti brady a přední strany 
krku, někdy dosahuje až na sternum) a také uvolnění kontrak-
tury v oblasti přední axilární řasy (obr. č. 6). Byla provedena 
také časná korekce postavení horního rtu s  oboustrannou 
komisuroplastikou vzhledem k rozvoji mikrostomatu. V jeho 

Obr. č. 5: Zatransplantovaný obličej (pouze perforovanými 
štěpy)
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Obr. č. 4: Postupné kombinované nekrektomie (ostré 
a chemické) v oblasti trupu a hlavy
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Obr. č. 6: Korekce ektropií všech čtyř očních víček
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Obr. č. 7: Bronchoskopicky pohled na karinu pět dní po 
úrazu
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Epstein Michael Anthony (1921)– britský patolog. Spoluobjevitel viru EBV, autor 
více než 240 statí v odborných časopisech, autor či editor 5 vědeckých knih, nositel 
řady britských vědeckých ocenění. Studoval na St. Paul´s School v Londýně, Trinity 
College v  Cambridge a  Middlesex Hospital Medical School, profesor patologie 
(1668–1985) University v Bristolu. 

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

(zdroj informací: archiv redakce)
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dalším managementu byl zhotoven speciální ústní dilatátor. 
Stav v dutině ústní byl komplikován také kombinací paradon-
tózy a poleptání dásní, kdy došlo k výraznému pohybu zubů 
s nutností jejich kompletní extrakce s rizikem tvorby dalších 
infekčních fokusů.

Psychologická a psychofarmakologická podpora
Během hospitalizace u  pacientky byla prováděna kontinu-

ální psychologická podpora spolu s  nasazením antidepresiv 
z kategorie SNRI (serotonin a noradrenalin re-uptake inhibitor), 
aby byla zlepšena adaptace na novou situaci a tělesné schéma.

Plicní management
Pro těžké inhalační trauma bylo nutno provádět u  paci-

entky diagnosticko-terapeutické bronchoskopie s opakovaným 
lavážováním, čištěním a  zprůchodňováním oblasti s  rizikem 
rozvoje plicní atelektázy, precizní mikrobiologická surveillance. 
Postupně došlo k  výrazné destrukci výstelky s  prostupem 
transudátu, který ulpíval na sliznici a obturoval bronchy (obr. 
č. 7). Došlo ke kompletní ztrátě formace bronchiálního stromu. 
Dále byla indikována kortikoterapie ke zmírnění restrikční 
poruchy dýchaní a  provedení HRCT (počítačová tomogra-
fie s vysokým rozlišením), které bylo s překvapivě normálním 

nálezem. Postupně i přes kombinovanou nebulizaci nefrakcio-
novaného heparinu, N-acetylcysteinu, mukolytika a broncho-
dilatancia došlo k vyčištění bronchů s reziduálními poruchami 
ve struktuře sliznice a  mírně také podslizničními nekrózami. 
Při poslední bronchoskopii byly plíce již plně kompetentní, 
pouze drobná zbytková rezidua nekróz, která nezasahovala přes 
celou stěnu.

Rehabilitace
Vzhledem k tíži postižení byla již od počátku prováděna 

s  pacientkou striktně individuální rehabilitace, která maxi-
málně reflektovala aktuální potřeby v dané fázi terapie, časná 
vertikalizace přispěla také k  redukci následků ICUAW (sva-
lová slabost kriticky nemocných).

Diskuse
Dnes existuje celá řada protokolů, které se zabývají specifiky 

v  terapii pacientů s  chemickým traumatem. V  případě pora-
nění fosforem ovšem toto tvrzení neplatí absolutně. Jedná se 
o vzácný typ poranění, proto ucelené evidence v diagnosticko-
-terapeutickém postupu je velmi málo. Většina studií se shoduje 
na skutečnosti, že v iniciální fázi je naprosto esenciální urgentní 
odstranění zbytků fosforu z popálených ploch. Objevují se také 
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návody na neutralizaci fosforu za použití 1% roztoku síranu 
měďnatého (Eldad et Simon 1991). Tato sloučenina reaguje na 
povrchu kožního defektu s  fosforem za vzniku fosforečnanu 
měďnatého. Dojde tedy k  vyvázání fosforu. Je nutno ovšem 
podotknout, že procesy dodatečných chemických reakcí nebo 
neutralizace jsou dnes v  případě terapie chemických traumat 
velmi kontroverzní. Každá chemická reakce generuje teplo 
a předává jej dále do tkáně, což zhoršuje samotný lokální nález. 
Vhodnější iniciální wound-management je použití prosté vody, 
která snižuje koncentraci samotného fosforu na povrchu rány.

Navíc roztok síranu měďnatého musí být po nanesení na 
defekt okamžitě odstraněn, protože hrozí riziko rozvoje projevů, 
za které může intoxikace mědí (zvracení, průjem, hemolýza, 
hematurie, oligurie až hepatální nekróza) (Chuttani et al. 1965).

Systémový účinek fosforu je také velmi dobře zdokumen-
tován. Primární problém, se kterým se musí poškození fosfo-
rem potýkat, je dysbalance v  kalcium-fosfátovém metaboli-
smu. Promptní resorpce fosforu přes formující se nekrózu vede 
k hyperfosfatemii a hypokalcemii. Tato iontová porucha může 
vyústit až ve fatální srdeční arytmii. Resorpci fosforu nedokáže 
zastavit ani důsledný débridement nebo urgentně provedená 
nefrektomie. V průběhu několika následujících dní se kalcium-
-fosfátový metabolismus vyrovnává a dochází naopak k depleci 
fosfátů (hypofosfatemii), protože se fosfát dramaticky spotře-
bovává v tvorbě ATP. Tíže tohoto stavu pochopitelně koreluje 
s tíží samotného termického traumatu a metabolickými nároky 
organismu (Davis 2002). Fosfor má výrazně iritační účinky na 
sliznici dýchacích cest. Je nutno v tomto kontextu odlišit posti-
žení horních a  dolních dýchacích cest. V  případě postižení 
horních dýchacích cest se jedná spíše o termický inzult kom-
binovaný s iritací dané sloučeniny, v oblasti dolních dýchacích 
cest se jedná vždy pouze o iritaci sliznice, protože kompenzační 
mechanismy dýchacích cest postupně inhalovanou substanci 
ochlazují. V oblasti sliznice dochází k interakci s vodou a tvorbě 
kyseliny fosforečné. Jediná terapeutická možnost, která je záro-
veň život zachraňujícím výkonem, je provedení bronchoskopie 
s opakovanými lavážemi všech plicních polí.

Ať již při válečném konfliktu, tak i při postižení v mírových 
podmínkách je popálení fosforem velmi často kombinováno 
také s  mechanickým traumatem, protože postižení je větši-
nou způsobeno explozí (blast syndrom). Následná terapie se 
poté řídí striktně dle lokálního traumatologického protokolu 
v režimu polytrauma.

Závěr
V  kazuistice prezentujeme případ raritního postižení, 

které díky mimořádné shodě pozitivních náhod dopadlo velmi 
dobře. Podařilo se vrátit mladou pacientku do úplně normál-
ního života. Podpora rodiny, která je naprosto obdivuhodná, 
zamezila jakémukoliv náznaku rozvoje „sociální smrti“.
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Souhrn:
Tyrosinkinázové inhibitory jsou užívány v biologické léčbě nemalobuněčného karci-

nomu plic zasahující selektivně do nitrobuněčných procesů v nádorové buňce. Citlivost 
k tomuto typu léčby je dána přítomností aktivačních mutací v exonech 18 až 21 genu 
receptoru pro EGF. Oproti systémové chemoterapii má mnohé výhody, zároveň je spo-
jena se specifickými nežádoucími účinky. V průběhu léčby tyrosinkinázovými inhibi-
tory dochází ke vzniku rezistence. Autoři předkládají kazuistiku pacienta s nemalobu-
něčným karcinomem plic léčeného erlotinibem, u  kterého byla zaznamenána dobrá 
léčebná odpověď s  následným vznikem rezistence k  terapii. Ta byla podložena také 
molekulárně genetickým vyšetřením, konkrétně vnikem sekundární rezistentní mutace 
T790M v genu pro EGFR.

Summary:
The development of resistance to the treatment with thyrosin kinase inhibitors in 
a patient with the non-small cell lung cancer

Tyrosine-kinase inhibitors are used in a biological treatment of non-small cell lung 
cancer intervening in intracellular processes within the malignant cell. The sensitivity 
to this type of treatment is given by the presence of activating mutations in exons 18 
to 21 in the EGFR gene. The treatment has certain advantages over common chemo-
therapy as well as specific side effects. The resistance to tyrosine-kinase arises during 
the treatment. The authors present a case report of a patient with non-small cell lung 
cancer treated with erlotinib. Following a good initial response, the patient later deve-
loped resistance to the treatment. Molecular genetic analysis confirmed the presence of 
a secondary resistant mutation T790M in the EGFR gene.

Šatánková, M., Tomíšková, M., Skřičková, J. Vznik rezistence k léčbě tyrosinkinázovými inhibitory u pacienta 
s nemalobuněčným karcinomem plic. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 11, 1: 19–24, 2014.
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Úvod
Inhibitory tyrosinkinázové domény genu receptoru pro 

endoteliální růstový faktor (EGF), gefitinib a  erlotinib, jsou 
preparáty biologické léčby indikované pro pacienty s lokoregi-
onálně pokročilým a metastazujícím nemalobuněčným karci-
nomem plic (klinická stadia IIIB a IV). Jedná se o cílenou tera-
pii na základě molekulárně genetického profilu nádoru, která 
selektivně zasahuje do nitrobuněčných procesů v  nádorové 
buňce, jako jsou proliferace, invaze, angiogeneze, metastazo-
vání či inhibice apoptózy, se snahou ovlivnit průběh nemoci.

Za pozitivní prediktory odpovědi na léčbu tyrosinkinázo-
vými inhibitory jsou považovány tzv. senzitivní mutace recep-
toru genu pro EGF. Tento gen se nachází na krátkém raménku 
sedmého chromozomu, přičemž konkrétně se jedná o exony 
18 až 21, které kódují intracelulární část receptoru zvanou 
tyrosinkinázová doména. Výskyt senzitivních nebo také 

aktivačních mutací v  populaci je nerovnoměrný. V  evrop-
ské populaci hovoříme o  10  %. Je prokázán častější výskyt 
u nemocných s adenokarcinomem, u žen, nekuřáků a u Asiatů 
(frekvence okolo 30 %). Asi 90 % mutací, které jsou deteko-
vány, se nachází v exonech 18 a 21 (delece v exonu 19, bodová 
mutace L858R v exonu 21) (Skřičková et Kolek 2012).

Na základě Interdisciplinárního konsensu pro prediktivní 
vyšetřování u  nemalobuněčného karcinomu plic je doporu-
čováno molekulárně genetické vyšetření u všech adenokarci-
nomů, u nemalobuněčného karcinomu spíše adenokarcinomu 
a  u  nemalobuněčného karcinomu blíže nespecifikovaného 
(Ryška et al. 2012). Snahou je detekce možných aktivačních 
mutací v buňkách nádoru a následně možnost zahájení léčby 
šité na míru pacientovi (personalizovaná terapie).

 Léčba tyrosinkinázovými inhibitory má mnohé výhody. 
Díky perorální formě je pro pacienta velmi pohodlná, je 
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podávána ambulantně a dovoluje léčbu i u pacientů, u kterých 
by byla systémová chemoterapie pro jiné závažné komorbidity 
kontraindikována. Je spjata s převážně mírnými nežádoucími 
účinky (převládají stupně 1 a 2). Nejčastěji se objevuje kožní 
exantém, gastrointestinální toxicita, hepatopatie s elevací jater-
ních transamináz a  onychomykózy. Makulo-papulózní exan-
tém typický pro léčbu tyrosinkinázovými inhibitory je považo-
ván za signál pozitivní odpovědi na léčbu. Byla prokázána delší 
doba do progrese a celková doba přežití u pacientů s exanté-
mem stupně 2 a více než u skupiny se žádnou kožní toxicitou 
či toxicitou nižšího stupně (Aranda et al. 2012). Povětšinou je 
kožní toxicita dobře zvládnutelná lokální léčbou (kortikoste-
roidové masti), případně podáním antibiotik systémově. Ve 
vážnějších případech je možné snížit dávku podávání léku či 
léčbu dočasně přerušit a vyčkat zmírnění nežádoucích účinků.

Zajímavou a  stále ne zcela zodpovězenou otázkou je pro-
blematika vzniku rezistence k  léčbě tyrosinkinázovými inhi-
bitory. Ta se objevuje u  většiny léčených pacientů v  rozmezí 
10 až 14 měsíců od zahájení terapie tyrosinkinázovým ihibito-
rem (Luping et al. 2012). Na buněčné úrovni dochází k selekci 
klonu buněk necitlivých ke stávající léčbě, které v nádorové tkáni 
postupně více a  více převládají. Tento stav se manifestuje jako 
progrese onemocnění. Z  molekulárně-genetického hlediska je 
necitlivost k léčbě tyrosinkinázovými inhibitory spjata s přítom-
ností tzv. rezistentních mutací. Nejčastěji diskutovanou je sekun-
dární mutace T790M v genu receptoru pro EGF, mezi další gene-
tické změny patří například mutace PIK3CA, amplifikace MET 
či aktivace HER 2. V některých případech mohou být rezistentní 
mutace přítomny již na začátku léčby, hovoříme o mutacích pri-
márních. Jsou jimi mutace v exonu 20 genu receptoru pro EGFR, 
mutace KRAS a  taktéž primární mutace T790M v genu recep-
toru pro EGFR. U těchto typů mutací není pro jejich negativní 

prediktivní hodnotu léčba inhibitory tyrosinkinázové domény 
genu receptoru pro EGF indikována (Pešek 2013).

Kazuistika
Pacient (64 let), celoživotní nekuřák, se dostavil v  lednu 

2009 na naše pracoviště pro námahovou dušnost, dráždivý 
kašel a  mírnou hemoptýzu. Rodinná anamnéza byla stran 
nádorového onemocnění negativní, v předchorobí se pacient 
léčil pro asthma bronchiale a srdeční arytmie. Pacient byl bez 
hmotnostního úbytku. Na CT skenech hrudníku byl patrný 
tumor horního laloku pravé plíce s  mediastinální a  hilovou 
lymfadenopatií, byly přítomny i  maligně zvětšené suprakla-
vikulární uzliny vpravo a plicní metastázy oboustranně. Dle 
TNM klasifikace T4N2M1b, klinické stadium bylo IV. Pacient 
byl v dobrém klinickém stavu, jeho performance status byl 1. 
Bronchoskopicky nebyly přítomny přímé ani nepřímé známky 
nádoru, proto jsme přistoupili k exstirpaci lymfatické uzliny 
v pravém nadklíčku. Díky tomu byla v únoru 2009 stanovena 
diagnóza nízce diferencovaného adenokarcinomu se dlaždi-
cobuněčnou složkou. Molekulárně genetická analýza nebyla 
v té době na našem pracovišti standardně prováděna.

V první linii protinádorové léčby obdržel pacient v období 
od února 2009 do září 2009 kombinaci karboplatiny, paklita-
xelu a  studiové medikace v  rámci toho času na naší klinice 
probíhající dvojitě zaslepené studie s  inhibitorem vaskulár-
ního růstového faktoru. Léčebná odpověď po šesti cyklech 
byla parciální remise. Pacient léčbu toleroval bez obtíží, 
došlo k vymizení obtíží a jeho klinický stav byl velmi dobrý. 
Nejzávažnějším nežádoucím účinkem byla neutropenie čtvr-
tého stupně. Následovala udržovací léčba studiovou medikací. 
Celkem bylo do progrese nemoci v  říjnu 2009 podáno pět 
cyklů této terapie.
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Schéma č. 1: Mutace genu receptoru pro EGFR
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Vzhledem k dobrému výkonnostnímu stavu (performance 
status 0 až 1) byl do druhé linie léčby zvolen pemetrexed, 
kterého byly bez nežádoucích účinků podány tři cykly. Pro 

progresi onemocnění musela být léčba druhé linie v prosinci 
2012 ukončena. Performance status pacienta byl v té době 1.

Obr. č. 1, 2: CT hrudníku v době diagnózy (leden 2009) a po šesti cyklech první linie léčby (červen 2009)
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Obr. č. 3, 4: CT hrudníku v době zahájení druhé linie léčby (říjen 2009) a v době progrese při druholiniové léčbě (leden 2010)
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V  lednu 2010 byla u  nemocného zahájena již třetí linie 
onkologické léčby a sice tyrosinkinázovým inhibitorem erloti-
nibem, jenž má v ČR smluvenu úhradu u nemutovaných paci-
entů ve vyšších liniích léčby po selhání předchozí chemotera-
peutické léčby. Až na středně těžkou kožní toxicitu, která se 
u pacienta vyskytla a byla dobře zvládnutelná lokální terapií, 
toleroval nemocný léčbu erlotinibem výborně. Bez známek 
progrese onemocnění setrval až do ledna 2012. Tehdy došlo 
k progresi a to jak velikosti nádoru, tak metastáz v obou plic-
ních křídlech. Při kontrolní bronchoskopii se objevily nepřímé 

známky nádoru v pravostranném bronchiálním větvení. Byla 
provedena transbronchiální biopsie a  vzorek byl odeslán 
také k molekulárně genetické analýze. Histologicky byl opě-
tovně prokázán adenokarcinom s dlaždicobuněčnou složkou. 
Molekulárně genetické vyšetření mutací genu receptoru pro 
EGFR odhalilo deleci v exonu 20 a mutaci T790M. Na základě 
této informace byl této analýze zpětně podroben i  původní 
histologický vzorek, ve kterém byla prokázána taktéž delece 
exonu 20 v genu receptoru pro EGFR, mutace T790M nebyla 
detekována.
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Obr. č. 5, 6: CT hrudníku v době zahájení třetí linie terapie erlotinibem (leden 2010) a v době progrese při biologické léčbě 
(leden 2009)
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Obr. č. 7, 8, 9, 10 : Skiagramy hrudníku v průběhu terapie erlotinibem (leden 2010, červenec 2010, říjen 2010, únor 2011)
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Přestože zhoubné onemocnění postupovalo, pacient byl ve 
velmi dobrém klinickém stavu (performance status 0). V lednu 
2012 byla zahájena čtvrtá linie léčby, docetaxel v monoterapii. 
Celkem bylo podáno 6 cyklů s rozvojem středně těžké až těžké 
polyneuropatie. V průběhu léčby se také objevilo metastatické 
postižení mozku a pacient podstoupil paliativní radioterapii 
neurokrania. Léčba byla ukončena v dubnu 2012 pro klinic-
kou progresi onemocnění.

Diskuse
Doba do progrese při léčbě erlotinibem u našeho paci-

enta byla 23 měsíců. Tento fakt vysvětlilo molekulárně gene-
tické vyšetření histologického vzorku, kde byla přítomna 
senzitivní mutace v  exonu 20 genu receptoru pro EGF. 
Tolerance léčby byla dobrá, nežádoucí účinky dobře zvlád-
nutelné. Během terapie došlo ovšem k  rozvoji rezistence 
k léčbě tyrosinkinázovým inhibitorem a k progresi onemoc-
nění, což bylo spjato se vznikem sekundární mutace T790M 
v  genu receptoru pro EGF, která byla v  době progrese 
nemoci v  nádorových buňkách nově prokázána. Přestože 
léčba erlotinibem přestala být účinnou, pacient byl i nadále 
ve velmi dobrém klinickém stavu a tedy schopen pokračo-
vat v onkologické léčbě. Celkové přežití pacienta bylo 3 roky 
a 7,5 měsíce.

Závěr
Cílená a  personalizovaná onkologická léčba nemalo-

buněčného karcinomu plic je léčbou dle nejmodernějších 
poznatků lékařské vědy. Je podmíněna rychlým a  spo-
lehlivým stanovením morfologické diagnózy a  kvalitní 

molekulárně genetickou analýzou. Biologická léčba obecně 
může být podávána pouze v komplexních onkologických 
centech.
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19. díl – Syndrom středního laloku  
– tumorózní granulace X reaktivní granulace 
v okolí aspirovaného cizího tělesa

Bartoň, P., Kerekes, Z., Svojanovská, Z. Zajímavé bronchologické (a morfologické) nálezy. 19. díl – Syndrom 
středního laloku – tumorózní granulace X reaktivní granulace v okolí aspirovaného cizího tělesa. Kazuistiky 
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Klíčová slova: 
 � flexibilní bronchoskopie 

(FOB)
 � bronchoskopický nález
 � aspirace cizího tělesa

Key words: 
 � flexible bronchoscopy 

(FOB)
 � bronchoscopic findigs
 � foreign body aspiration

Aspirovaná cizí tělesa, pokud to jejich velikost dovolí, 
skončí pro menší úhel odstupu pravého hlavního bronchu 
zpravidla v pravém bronchiálním systému – ve středním nebo 
dolním lobárním bronchu.

V září 2013 byl na plicním oddělení Nemocnice v Blansku 
bronchoskopicky vyšetřen 73letý pacient. Vyšetření bylo indi-
kováno pro CT nález kondenzace v  S3  dx. Vyšetřením bylo 
zjištěno zúžení průsvitu středního lobárního bronchu dx. 
světlými granulacemi.

Pro tento nález byl pacient 18.  9.  2013 odeslán do OLÚ 
Jevíčko k opakovanému bronchoskopickému vyšetření a pří-
padné endobronchiální intervenci elektrokauterem.

Pacient je starobní důchodce, dříve pracoval jako zeměděl-
ský technik. Nikdy nekouřil. Trvale užívá pro arteriální hyper-
tenzi preparát Valsacombi (hydrochlorothiazid + valsartan).

Subjektivní obtíže při všech vyšetřeních v  OLÚ Jevíčko 
negoval. Na cílený dotaz v rámci diferenciální diagnózy si na 
možnost aspirace cizího tělesa v poslední době nevzpomínal, 
ale opakovaně tuto možnost připustil.

Objektivní vyšetření ukázalo tělesnou hmotnost 90  kg, 
výška 172 cm, TK 150/80 mmHg, pulz 92 (reg.), SaO2 95 %. 
Lymfatické uzliny nezvětšeny, poklepový a poslechový nález 
na hrudníku fyziologický, spirometrické vyšetření v  normě, 
vyšetření krevních plynů prokázalo lehkou hypoxemii (pO2 
9,6  kPa) při normální SaO2 (94,9  %) a  normálním pCO2 
(5,01 kPa).

Bronchoskopické vyšetření (18. 9. 2013)
Trachea volná, hlavní karina je štíhlá, ve střední čáře (obr. 

č. 1/1). Oba bronchiální systémy byly s  výjimkou pravého 
středního lobárního bronchu volné. Průsvit odstupu střed-
ního lobárního bronchu byl oválný, dále do periferie uzavřený 
(obr. č. 1/2,3). Mírným tlakem distálního konce fibroskopu 
se podařilo průsvit středního lobárního bronchu „roztlačit“, 
v periferii byly patrny světlé hmoty – v.s. rezidua cizího tělesa 
(obr. č. 1/4, obr. č. 2/1,2).

Tyto hmoty byly beze zbytku odstraněny bioptickými 
kleštěmi – ad  histologiam – foto po excizích (obr. č. 2/3,4). 
Provedli jsme výplach do kontejneru – na nespecifickou flóru 
+ citlivost a cytologii.

Postup do periferie bylo možné uzavřenými bioptickými 
kleštěmi „volně“ nasondovat. Sliznice byla fragilní, na medio-
dorzální stěně středního lobárního bronchu, pod interlobární 
karinou, byla patrna drobná slizniční granulace (obr. č. 3/1–4  
– v centru expozice). Tuto granulaci se pro kašel nedařilo snést. 
Intervence elektrokauterem nebyla indikována. Pacient byl 
objednán ke kontrolní bronchoskopii s odstupem 14 dnů.

Cytologický nález byl nediagnostický. Diferenciálně dia-
gnostickou etiologii granulací vysvětlilo histologické vyšet-
ření v Brně (vzorek z plicního oddělení Nemocnice Blansko) 
a  opakované vyšetření vzorků z  OLÚ Jevíčko na pracovišti 
Patologie, s.r.o., Litomyšl – šlo o  reaktivní granulaci v  okolí 
aspirovaného cizího tělesa rostlinného původu.

Obr. č. 1: Bronchoskopické vyšetření (18. 9. 2013)
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Obr. č. 2 a 3: Bronchoskopické vyšetření (18. 9. 2013)
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cizí těleso respirační epitel

lymfocytární in�ltrát bazální membrána

Obr. č. 4, 5, 6 a 7: Histologické vyšetření 

O
br

áz
ek

: a
rc

hi
v 

au
to

rů

cizí těleso respirační epitel

rostlinná tkáň

O
br

áz
ek

: a
rc

hi
v 

au
to

rů

Histologické vyšetření
V mikrohistologických řezech prvního vzorku byly zasti-

ženy fragmenty rostlinné tkáně (obr. č. 4, 5). V  druhém 
vzorku byly popsány drobné částice z  bronchiální sliznice 
s mírnou až střední lymfocytární infiltrací perivaskulárně ve 
stromatu (obr. č. 4, 6). Nádorové struktury nebyly nalezeny. 
V některých fragmentech nález připomínal smíšeně zánětlivě 

infiltrovanou granulační tkáň reepitelizovanou respiračním 
epitelem (obr. č. 6, 7).

Na základě výsledku mikrobiologického vyšetření byla 
24. 9. 2013 zahájena pro nález Escherichia coli a viridujících 
streptokoků dle citlivostí antibiotická léčba – Augmentin 1 g 
1-0-1 po dobu 14 dnů.

segmentované leukocyty

respirační epitel

kapiláry lymfocyty O
br

áz
ek

: a
rc

hi
v 

au
to

rů

kapiláry

respirační epitel kapiláry

lymfocyty hlenová žláza O
br

áz
ek

: a
rc

hi
v 

au
to

rů



KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL  1/2014 27

Zajímavé bronchologické (a morfologické) náleZy 
19. díl – Syndrom Středního laloku – tumoróZní granulace X reaktivní granulace...

Obr. č. 8 a 9: Bronchoskopické vyšetření (2. 10. 2013)
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Bronchoskopické vyšetření (2. 10. 2013)
Pacient byl subjektivně bez obtíží, objektivní nález 

v normě. Spirometrie v normě, dle vyšetření krevních plynů 
byla popsána lehká hypoxemie při normálních SaO2 a pCO2. 
Bronchoskopické vyšetření ukázalo, že průsvit středního 
lobárního bronchu je oválný, dále do periferie uzavřený (obr. 
č. 8/1,2).

Mírným tlakem distálního konce fibroskopu se podařilo 
průsvit „roztlačit“, z  periferie byl patrný výron šedobílého 
hustého sekretu až mukopurulentního vzhledu (obr. č. 8/3). 
Byl proveden výplach s aspirací sekretu a lavážní tekutiny do 
sterilního kontejneru na nespecifickou flóru + citlivost a cyto-
logii. Obr. č. 8/4 – po provedení výplachu.

Po toaletě byly v periferii patrny jednak slizniční granulace 
(obr. č. 9/1) a také světlé hmoty (obr. č. 9/4).

Slizniční granulace i  světlé hmoty jsme odstranili biop-
tickými kleštěmi – ad histologiam. Foto po excizích – obr. 
č. 10/1–4, obr. č. 11/1–4.

Postupně se podařilo průsvit pravého středního lobár-
ního bronchu „rozdilatovat“ (obr. č. 10/3,4, obr. č. 11/2,3) – 
periferně byly patrny deformované průsvity segmentálních 

průdušek. Obě segmentální průdušky bylo možné uzavře-
nými bioptickými kleštěmi „volně“ nasondovat. Sliznice byla 
fragilní. Provedli jsme výplach periferie pravého středního 
lobárního bronchu na nespecifickou floru + citlivost a cytolo-
gii. Intervence elektrokauterem nebyla indikována.

Doporučili jsme pokračovat v  antibiotické terapii 
Augmentinem 1 g 1-0-1 tbl do celkem 14 dnů, kyselina askor-
bová + rutosid (Ascorutin) 3x2 tbl, Silvanbio sirup 3x1 čajová 
lžička, Species pectorales. Kontrolní bronchoskopické vyšet-
ření naplánováno v OLÚ Jevíčko na 14. 10. 2013.

Cytologické a histologické vyšetření
Cytologické vyšetření ukázalo vločky hlenohnisu a  krev, 

nález byl nediagnostický. V  mikrohistologických řezech 
bronchiální endobiopsie zastižena část cizího tělíska pravdě-
podobně rostlinného původu a drobné fragmenty respirační 
sliznice s  chronickou zánětlivou infiltrací ve stromatu. Dále 
byly prokázány vícečetné drobné fragmenty pravděpodobně 
rostlinné tkáně a vyroněný fibrin. Nádorové struktury nebyly 
nalezeny v žádném vzorku.
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Bronchoskopické vyšetření (14. 10. 2013)
Průsvit pravého středního lobárního bronchu byl „oválně 

kapkovitého“ tvaru, sliznice interlobární kariny výrazně zarudlá, 
průsvit byl dále do periferie zcela uzavřený (obr. č. 12/1–4).

Proto byly použity k „nasondování“ bioptické kleště, jimiž 
se spolu s  tlakem fibroskopu podařilo projít dále do perife-
rie a  průsvit středního lobárního bronchu rozdilatovat (obr. 
č. 13/1–4, obr. č. 14/1–4).

Z  periferie byl patrný výron šedobílého hustého sekretu 
až mukopurulentního charakteru (obr. č. 14/1). Provedli 
jsme výplach fyziologickým roztokem s aspirací do sterilního 
kontejneru k mikrobiologickému a cytologickému vyšetření. 
Po toaletě byly v  periferii patrny slizniční granulace (obr. 
č. 12/3,4, obr. č. 16/2,4) a také objemné světlé hmoty – rezidu-
ální část cizího tělesa (obr. č. 15/1,2,3).

Obr. č. 12, 13, 14, 15, 16 a 17: Bronchoskopické vyšetření (14. 10. 2013)
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Reaktivní granulace jsme snesli mnoha excizemi – ad 
histologiam. Reziduální fragment cizího tělesa se po mnoha 
pokusech o  jeho uvolnění podařilo odstranit bioptickými 
kleštěmi (obr. č. 15/4).

Po toaletě byly periferně patrny deformované průsvity 
segmentálních průdušek, které jsme rozšířili „sondováním“ 
a  následným rozevřením branží bioptických kleští (obr. č. 

17/1–4).
Histologické vyšetření jednoho vzorku prokázalo frag-

menty pojivové tkáně a  úlomky respirační sliznice s  chro-
nickou zánětlivou infiltrací ve stromatu. V  dalším vzorku 
byla detekována část cizího tělíska rostlinného původu 
(obr. č. 4, 5). K dalšímu vyšetření byl nemocný objednán na 
24. 10. 2013.

Bronchoskopické a RTG vyšetření (24. 10. 2013)
Při vyšetření pacient neuváděl žádné subjektivní obtíže. 

RTG hrudníku: (24. 10. a 14. 11. 2013) na dolní pól pravého 
plicního hilu, který je překryt polokulovitým, laterálně dobře 
ohraničeným stínem rozměrů 4x1,5  cm, nasedala splýva-
jící skvrnitopruhovitá kresba. Sloupcovité rozšíření horního 
mediastina vpravo. Gynekomastie. Bránice a zevní úhly ostré. 
Srdce Ao konfigurace, s akcentovanými plicními hily a zmno-
ženou bronchovaskulární kresbou parakardiálně (obr. č. 18).

Bronchoskopické vyšetření: průsvit středního lobárního 
bronchu štěrbinovitě zúžený, z  periferie byl patrný výron 
šedobílého sekretu (obr. č. 19/1,2). Na dorzální stěně byly 
patrny drobné granulace (obr. č. 19/3,4), které se stejně jako 
další granulace z  periferie (obr. 21/1, obr. 23/1,2) podařilo 
několika excizemi snést.

Postupně se tlakem fibroskopu podařilo průsvit středního 
lobárního bronchu rozdilatovat a projít dále do periferie, kde 
byla sliznice fragilní (obr. č. 20/1–4, 21/1–4) a situace nepře-
hledná (obr. č. 22/1–4, obr. č. 23/1–4).

Doporučili jsme i  nadále Ascorutin 3x2  tbl, popíjení 
Species pectorales, Silvanbio sirup 3x1 čajovou lžičku. Pacienta 
jsme objednali k dalšímu výkonu na 30. 10. 2013 s tím, že dle 

aktuálního nálezu budeme další postup konzultovat s  prof. 
MUDr. Vítězslavem Kolkem, DrSc. z Kliniky plicních nemocí 
a tuberkulózy (KPNT) FN Olomouc.

Obr. č. 19, 20  a 21: Bronchoskopické vyšetření (24. 10. 2013)
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Obr. č. 18: PS hrudníku (24. 10. 2013)
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Obr. č. 22 a 23: Bronchoskopické vyšetření (24. 10. 2013)
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Bronchoskopické vyšetření (30. 10. 2013)
Při vyšetření 30.  10.  2013 byl pacient bez subjektivních 

obtíží, objektivní nález byl v  normě. Výsledky spirometric-
kého vyšetření byly také v  normě, vyšetření krevních plynů 
prokázalo lehkou hypoxemii při normálních hodnotách SaO2 
a pCO2.

Z  výplachu bronchů 24.  10.  2013 byla kultivačně proká-
zána Escherichia coli 104 – dle citlivosti zahájena 30. 10. 2013 
antibiotická léčba (sulfamethoxazol + trimetoprim) prepará-
tem Cotrimoxazol Al Forte 960 mg 1-0-1 po dobu 15 dnů.

Bronchoskopické vyšetření: průsvit odstupu středního 
lobárního bronchu vpravo byl štěrbinovitě oválný, sliznice 
v okolí odstupu zarudlá (obr. č. 24/1) – provedli jsme výplach 
na nespecifickou floru + citlivost.

Dále do periferie byl průsvit štěrbinovitě zúžený (obr. 
č. 24/2,3), na ventrální stěně byly přítomny ještě drobné sliz-
niční granulace (obr. č. 24/4), které jsme z  větší části snesli 
bioptickými kleštěmi. Histologicky se jednalo o  drobné 

fragmenty pojivové tkáně a  respirační epitelie obvyklého 
vzhledu. Mírným tlakem fibroskopu se dařilo projít dále do 
periferie, kde byly patrny deformované, ale volné průsvity 
segmentálních průdušek (obr. č. 25/1,2). Při extubaci přístroje 
se průsvit bronchu opět štěrbinovitě zužoval až uzavíral (obr. 
č. 25/3). 

Pacient byl vybaven inhalátorem Pari Boy k  inhala-
cím Vincentky (předehřáté na 37 °C) + Vigantol 10 kapek + 
Bromhexin 1  ml 2x denně, doporučeno pokračovat v  dosa-
vadní léčbě (vč. antibiotické). Pacienta jsme objednali ke kon-
trolní bronchoskopii na 14. 11. 2013.

Obr. č. 24 a 25: Bronchoskopické vyšetření (30. 10. 2013)
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Escherich Theodor (1857–1911) – rakousko-německý pediatr. 1881 získal doktorát 
medicíny (studoval v Strassburgu, Kielu, Berlíně, Würzburgu a Mnichově). V roce 
1885 objevil bakterii Escherichia coli (od roku 1919 nese jeho jméno). Od roku 1890 
byl profesorem pediatrie na univerzitě Karla-Františka ve Štýrském Hradci, od roku 
1902 ve Vídni.

(zdroj informací: archiv redakce)
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Bronchoskopické vyšetření (14. 11. 2013)
Nález na RTG hrudníku ze dne 14.  11.  2013 nevykázal 

žádnou výraznou dynamiku.
Bronchoskopické vyšetření: průsvit odstupu středního 

lobárního bronchu byl štěrbinovitě oválný, sliznice v  okolí 
zarudlá (obr. č. 26/1,2). Dále do periferie byl průsvit štěrbino-
vitě zúžený (obr. č. 26/3). Až poté, co se podařilo další možný 
směr postupu do periferie nasondovat uzavřenými bioptic-
kými kleštěmi (obr. č. 26/4), se postupně podařilo projít dále 
do periferie středního lobárního bronchu a  průsvit rozdila-
tovat (obr. č. 27/1–4, obr. č. 28/1–4). Průsvit bronchu se po 
„extubaci“ bronchoskopu z  jeho periferie opakovaně znovu 
uzavíral (obr. č. 29/1–4).

Na základě telefonické konzultace prof. MUDr. Vítězslava 
Kolka, DrSc. byl pacient odeslán 15. 11. 2013 k hospitalizaci 
na KNPT FN v  Olomouci, k  provedení bronchoskopického 
vyšetření v celkové anestezii, s pokusem o rozdilatování bron-
chu balónkem (výkon plánován a proveden 18. 11. 2013).

Závěr a zhodnocení výkonu: balónek o průměru 10 mm, 
6x2 min. Po dilataci byl průsvit odstupu středního lobárního 
bronchu vpravo širší, ústí segmentálních bronchů byla patrná, 
normální průsvit ale dosažen nebyl.

Obr. č. 26, 27, 28 a 29: Bronchoskopické vyšetření (14. 11. 2013)
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upoutávka
XIX. Českolipský den astmatu a alergií – Fenotypy astmatu 
23. 5. 2014, hotel Port, Doksy

Odborný garant:   doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.
Organizační a programový výbor:  MUDr. Tomáš Kočí, MUDr. Martin Fuchs 

Přihlášky: www.astmacentrum.cz/odborny-seminar/registrace/
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Kontrolní bronchoskopické vyšetření v OLÚ Jevíčko (3. 12. 2013)
Průsvit odstupu středního lobárního bronchu vpravo byl štěr-

binovitě oválně zúžený, ale dle probublávajícího vzduchu (obr. 
č. 30/1) ventiloval. Mírným tlakem fibroskopu se dařilo projít 
dále do periferie, kde byly patrny volné průsvity segmentálních 
průdušek (obr. č. 31/1,2,3). Při „extubaci“ přístroje bylo patrné 
štěrbinovité zúžení středního lobárního bronchu nad touto etáží 
(obr. č. 30/3, obr. č. 31/4). Pracovním kanálem fibroskopu jsme 

Obr. č. 30, 31, 32, 33, 34 a 35: Kontrolní bronchoskopické vyšetření (3. 12. 2013)
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zavedli balónkový dilatátor 10 mm (obr. č. 32/1,2, obr. č. 33/1, 
obr. č. 34/1,2,3) a opakovanou dilatací 5x2 min průsvit dilatovali. 
Dosažený efekt je patrný na obr. č. 32/3,4, obr. č. 33/2,3,4 a obr. 
č. 35/1–4. Průsvit bronchu se po „extubaci“ bronchoskopu z jeho 
periferie už neuzavíral tak výrazně jako při dřívějších výkonech, 
průduška ventilovala. Doporučili jsme pokračovat v dosavadní 
léčbě vč. inhalací, kontrolní vyšetření objednáno na 2. 1. 2014.
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Kontrolní bronchoskopické vyšetření v OLÚ Jevíčko (2. 1. 2014)
Průsvit odstupu středního lobárního bronchu vpravo 

byl štěrbinovitě oválný, sliznice byla zarudlá, prosáklá (obr. 
č. 36/1–4). Mírným tlakem přístroje se dařilo projít dále do 
periferie bronchu (obr. č. 37/1,2,3), kde byly patrny volné prů-
svity segmentálních průdušek (obr. č. 37/4).

Pracovním kanálem fibroskopu jsme zavedli balónkový 
dilatátor (obr. č. 38/1,2,3, obr. č. 39/1,2,3) a opakovanou dila-
tací 5x 2–3 min průsvit dilatovali (obr. č. 38/4, obr. č. 39/4).

Dosažený efekt je patrný při srovnání obr. č. 36/1 a  obr. 
č. 39/4. Průsvit bronchu se po „extubaci“ bronchoskopu z jeho 

periferie už neuzavíral, průduška ventilovala. Pacient byl sub-
jektivně bez obtíží a objektivně v dobrém stavu.

Doporučili jsme pokračovat v zavedené léčbě, ke kontrol-
nímu vyšetření byl pacient objednán na 3. 2. 2014.

Celkem deseti bronchoskopickými výkony (1x Blansko, 
8x OLÚ Jevíčko, 1x KNPT FN Olomouc) se podařilo uvol-
nit a rozdilatovat průsvit středního lobárního bronchu vpravo 
po uzávěru aspirovaným cizím tělesem rostlinného původu 
a reaktivními granulacemi.

Literatura:
Homolka, J. Pneumologie. Vnitřní lékařství. Svazek III. Praha: Galén-Karolinum, 2001.
Churg, A., Cagle, P. T., Roggli, V. I. (eds.) AFIP Atlas of Tumor Pathology. Series 4: 
Tumors of the Serosal Membranes. Silver Spring: APR Press, 2006.
Prakash, U. B. (ed.) Bronchoscopy. New York: Raven Press, 1994.
Rikimaru, T., Tanaka, Y., Ochikawa, Y., Oizumi, K. Endoscopy classification of tracheo-
bronchial tuberculosis with heating process. Chest 105, 1: 318–319, 1994.

MUDr. Pavel Bartoň
OLÚ 510
569 43 Jevíčko
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Obr. č. 36, 37, 38 a 39: Kontrolní bronchoskopické vyšetření (2. 1. 2014)
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Volali ste záchranku?
Viliam Dobiáš

Měli jsme tu před časem v Čechách politika, jehož jediná pracovní zkuše-
nost po střední škole bylo několikaměsíční čekatelství na práci strojvedoucího 
v Lokomotivním depu v Praze-Vršovicích. Tyto studijní, pracovní a životní 
zkušenosti (jediné v jeho životě) mu však bohatě stačily na to, aby zvládl za-
stávat funkci poslance, ministra, posléze premiéra a současně při vykonávání 
těchto náročných úkolů vystudoval právnickou fakultu a získal doktorát práv 
(na fakultě, kterou později prakticky uzavřeli pro kupčení s diplomy). Po od-
chodu z politické funkce pak téměř zázračně zbohatl rychlým a jednorázovým 
obchodem s akciemi, který mu přinesl v 35 letech věku finanční zajištění po 
zbytek života.

Někdy mám pocit, jako by v naší společnosti existovalo hned několik ne-
slučitelných, vzájemně toxických civilizací, jejichž hodnoty nejsou slučitelné. 
Přiznám se, že výše uvedený svět parazitů a hochštaplerů, je místo do kterého 
nechci ani nahlédnout (a zdaleka nejde jen o politiku).

Zcela jiný svět představuje kniha doc. MUDr. Viliama Dobiáše, PhD. – Volali 
ste záchranku? Hluboce humánní kniha životních zkušeností profesionálního 
záchranáře, člověka, který 20 let ošetřoval nemocné při výjezdech záchranné 
služby. Kniha příběhů, veselých i smutných případů, kniha plná lidských osudů, 
často bolesti, lidských pochybení ale i solidarity a vzájemné pomoci. Svět práce, 
obyčejných lidí, často slabých a chybujících, nevědomých či bolestínských. 
Z každé strany knihy jsou cítit životní zkušenosti autora, jeho životní nadhled, 
moudrost a láska k lidem, která vychází z poznání a přijetí obyčejného člověka 
i s jeho chybami a slabostmi.

34 příběhů, vtipně, čtivě a úsporně 
napsaných mi dalo nahlédnout do světa 
záchranné služby, na mnoha místech se 
zasmát nahlas a především přemýšlet 
o lidech, o těch obyčejných, jejich oba-
vách, touhách a bolestech… „Osvetový 
dodatok“, který autor připojil ke každému 
příběhu – kapitole, pro poučení laiků je 
pak už jen ozdobou na dortu, tvořeném 
skvělou knihou.

Kniha Volali ste záchranku? je ten svět, 
do kterého stojí za to nahlížet. Začtěte se 
do ní, stojí to za to. A je-li vám zrovna těžko, buďte si jisti, že poté vám bude 
určitě alespoň o trochu lépe.

(kviz)

Viliam Dobiáš, Bratislava, Vydavatelstvo Dixit, s.r.o., 2013. 
ISBN 978-80-89662-07-4

anotace

Redakce srdečně děkuje PhDr. Želmíře Mácové, MPH za laskavé věnování 
výtisku publikace k zpracování redakční anotace knihy.

upoutávka
Pneumologická sekce České asociace sester pořádá XV. Konferenci sester na téma:

Nemoci spojené s chronickou bronchiální obstrukcí
17. května 2014, Přednáškový sál, Nemocnice Na Homolce, Praha

Program konference
  9.30–10.00 Registrace
10.00–10.10 Úvod do problematiky chronických nemocí s bronchiální obstrukcí (prim. MUDr. V. Kašák)
10.10–10.40 Kašel – nejčastější příznak nemocí spojených s bronchiální obstrukcí (MUDr. P. Čáp)
10.40–10.50 Kašel po beta-blokátorech – kazuistika (M. Macháčková)
10.50–11.20 Exacerbace CHOPN – ambulantní léčba (prim. MUDr. V. Kašák)
11.20–11.50 Exacerbace CHOPN – nemocniční léčba (As. MUDr. V. Koblížek, Ph.D.)
11.50–12.10 Nové inhalační systémy (E. Kašáková)
12.10–12.20 Diskuse
12.20–13.10 Přestávka – oběd
13.10–13.40 Cystická fibróza u dospělých (MUDr. Z. Antušová)
13.40–14.00 Cystická fibróza u dospělých – kazuistika (Bc. J. Kollarová)
14.00–14.30 Bronchoalveolární laváž u pacientky s diagnózou plicní alveolární proteinóza (Mgr. J. Zelenková)
14.30–14.10 Diskuse
14.10–14.20 Přestávka
14.20–15.20 Volby do výboru a RK Pneumologické sekce ČAS
15.20–15.25 Zakončení konference, plán další činnosti Pneumologické sekce ČAS (E. Kašáková)

Akce bude ohodnocena kreditními body ČAS (4 body pasivní účast, 10 aktivní, 8 spoluautor). Registrační poplatek pro členky ČAS 250 Kč 
a 500 Kč pro ostatní, bude možno platit pouze bankovním převodem na účet Pneumologické sekce ČAS.

Přihlášky posílejte on-line www.cnna.cz nebo na mail kasakova@lerymed.cz do 14. 5. 2014. Po obdržení vyplněné elektronické přihlášky 
bude každému zasláno na uvedenou e-mailovou adresu bankovní spojení s variabilním symbolem pro platbu registračního poplatku.



XIX. Dny rinologie, alergologie, pneumologie, 
praktického lékařství a lázeňství (RAPPL)

Ve dnech 16.–18. ledna 2014 se v Horských lázních v Karlově Studánce konaly XIX. Dny RAPPL 
aneb Dny rinologie, alergologie, pneumologie, praktického lékařství a lázeňství.

Horské lázně Karlova Studánka z hlediska lázeňské léčebné péče zahrnují určité spektrum nemoc-
ných, pro které je zdejší přírodní bohatství specifické a zvlášť přínosné. Velmi pozitivní léčebné efekty 
jsou ve zdejším krásném přírodním prostředí využívány již od roku 1780 a není divu, že lékaři zaní-
cení pro co nejúčinnější léčbu svých nemocných, nechtějí nechat tyto možnosti ladem, když k nám 
z celé republiky mohou posílat své pacienty. V roce 1996 byl uspořádán 1. ročník Rinologických 
dnů ve spolupráci s doc. MUDr. Janem Vokurkou, CSc. a prof. MUDr. Ivanem Hybáškem, DrSc., 
jehož cílem bylo předat zkušenosti s možnostmi nově zaváděných funkčních operačních postupů 
v ORL oboru. První zkušenosti, při brzké aplikaci lázeňské léčby na chirurgickou léčbu v raném 
pooperačním období, totiž ukazovaly výrazné léčebné efekty. Při včasném zahájení balneoterapie 
v Karlově Studánce docházelo k několikatýdennímu zkracování doby potřebné na úplné doléčení 
po funkčním operačním výkonu v oblasti nosu, dutin a báze lební. Již druhý ročník RAPPL dnů byl 
obohacen o témata a lékaře z oboru alergologie. Tento obor byl odborně zaštítěn předním odborní-
kem pro alergologii a klinickou imunologii prim. doc. MUDr. Jaromírem Bystroněm, CSc. Třetí ročník 
byl nadále posílen velmi příbuzným oborem – pneumologií, jehož odborným lékařským garantem se 
stal prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., který je v současné době předsedou České pneumologické 
a ftizeologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a současně mno-
haletým přednostou kliniky TRN ve Fakultní nemocnici v Olomouci. Mezioborová výměna zkušeností 
při kongresech v Karlově Studánce vedla nejen k vzrůstající oblibě těchto kongresů, ale i k vzrůs-
tajícímu počtu lékařských účastníků z oboru praktického lékařství, jimž z hlediska dalšího vzdělávání 
lékařů velmi vyhovovalo víceoborové zaměření s účastí předních odborníků.

V lednu 2014 se uskutečnil již 19. ročník tohoto lékařského kongresu. Výše uvedení odborníci 
tvoří vůdčí organizační koordinační tým, který je aktuálně rozšiřován o další, kteří mohou programově 
přispět k novým přednášeným tématům. Od září do prosince vzrůstá organizační aktivita, zejména 
hlavních koordinátorů, aby byla zajištěna optimální programová skladba připravovaného kongresu, 
na kterém se v širokém obsazení všichni odborníci scházejí vždy 3. týden v lednu. Kongres probíhá 
od čtvrtku do soboty s přednesením zhruba 35–50 přednášek a prezentací k určeným tématům 
a současně se určí odborná témata pro příští ročník. Při bilancování před jubilejním 20. ročníkem 
RAPPL lze konstatovat, že na uplynulých kongresech již bylo předneseno a dokumentováno na 
700 prací, z nichž mnohé daly podnět k velmi plodné mezioborové výměně zkušeností, kdy část 
programového zaměření kongresu je vždy určena k vysvětlujícím dotazům a hodnocením nových 
léčebných postupů. Hlavní odborní koordinátoři vždy dbají na podněty od praktických lékařů, aby 
pro příští ročníky tematicky kongres zaměřili k jejich vyřčeným potřebám. Proto mezi praktickými 
lékaři vzrůstá zájem o účast na tomto kongresu. S rozšířením indikačních možností lázeňské léčby 
i o nemoci pohybové, nervové, duševní poruchy a další indikace, vzrůstá možnost k dalším výmě-
nám zkušeností.

Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik
www.horskelazne.cz

Zpráva z odborné akce
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Kapitoly z historie

Astley Paston Cooper
23. 8. 1768–12. 2. 1841
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Anglický lékař a  anatom Sir Astley Paston Cooper se 
do historie světové medicíny zapsal především jako zručný 
a úspěšný chirurg.

Narodil se v Brooke Hall v hrabství Norfolk a byl pokřtěn 
ve zdejším farním kostele. Jeho otec, doktor Samuel Cooper 
byl duchovním anglikánské církve, matka Maria Susanna 
Bransbyová, byla úspěšnou spisovatelkou a  autorkou něko-
lika románů. Ve věku 16 let byl poslán do Londýna, kde získá-
val první medicínské zkušenosti v Nemocnici svatého Tomáše 
u známého chirurga Henry Clineho (1750–1827).

Od počátku svého zdejšího působení se věnoval přede-
vším studiu anatomie a pilně zde navštěvoval také přednášky 
slavného skotského chirurga Johna Huntera (1728–1793), za 
jehož žáka je považován. V roce 1789 byl jmenován demon-
strátorem anatomie v londýnské Nemocnici svatého Tomáše. 
O dva roky později se zde stal asistentem výše uvedeného pro-
fesora Henry Clineho.

V  následujícím roce se oženil a  se svou ženou odjel do 
Paříže, kde pokračoval v  lékařských studiích u  známého 
francouzského chirurga Jeana Pierre Desaulta (1744–1795) 
a jeho kolegy Francoise Choparta (1743–1795). Z Francie jej 
však brzy vyhnaly nepokoje spojené s  Velkou francouzskou 
revolucí. Do Anglie se vrátil v roce 1792 a začal přednášet chi-
rurgii. Za další rok byl jmenován profesorem anatomie.

 V roce 1800 byl po smrti svého strýce Williama Coopera 
jmenován chirurgem v Guy´s hospital v Londýně. O dva roky 
později již byl vyznamenán prestižní Copleyho medailí po 
přednesení svých dvou sdělení na zasedání Královské spo-
lečnosti v Londýně. V roce 1805 pak byl zvolen členem této 
vědecké společnosti. Ve stejném roce se aktivně podílel na 
založení londýnské Lékařské a chirurgické společnosti.

V  tomto období se profesor Astley Paston Cooper zají-
mal o pokusy na zvířatech a věnoval se především srovnávací 
anatomii. Byl rovněž v úzkém kontaktu s tzv. resurrectionisty 
(únosci nebo zloději lidských těl). Ti byli v této době prakticky 
jedinými dodavateli mrtvol pro pitvy. V letech 1804–1807 také 
napsal své slavné práce věnované chirurgické léčbě kýly.

V roce 1813 byl jmenován profesorem srovnávací anato-
mie na Royal College of Surgeons, kde úzce spolupracoval se 
slavným profesorem Sirem Edwardem Homem (1765–1832). 
Měl rovněž velmi výnosnou soukromou lékařskou praxi (v té 
době jeho roční příjmy činily 2 000 liber šterlinků). Již po dvou 
letech se však místa profesora vzdal pro značnou administra-
tivní náročnost. Jen velmi obtížně stíhal přednášky z anatomie 
a chirurgie v Nemocnici svatého Tomáše a ošetřování velkého 
množství soukromých pacientů.

K  zajímavostem spojeným s  jeho osobou jistě patří, že 
v  roce 1815 poslal několik svých asistentů do belgického 
Bruselu, aby zde pomáhali ošetřovat vojáky raněné v  bitvě 
u  Waterloo. V  roce 1817 provedl své slavné podvázání 
břišní aorty při aneurysmatu. O  tři roky později odstranil 

infikovanou mazovou cystu z hlavy tehdejšího britského krále 
Jiřího IV. (1762–1830).

Za šest měsíců nato obdržel titul baroneta, jenž vzhle-
dem k tomu, že neměl žádného syna, měl zdědit jeho synovec 
a adoptivní syn Astley Cooper. V dalších letech pak vykoná-
val funkci osobního lékaře nejen výše uvedeného britského 
krále Jiřího IV., ale i jeho nástupců na trůně – krále Viléma 
IV. (1765–1837) a královny Viktorie (1819–1901).

Na počátku roku 1825 ze zdravotních důvodů ukončil 
svou přednáškovou činnost v  Nemocnici svatého Tomáše, 
ale následně byl požádán ředitelstvím Nemocnice Guy´s aby 
zřídil lékařskou školu v  jejich nemocnici, s  čímž souhlasil. 
Následně zde působil jen občas jako chirurg-poradce u zvláště 
závažných a komplikovaných případů, neboť byl velmi zane-
prázdněn svou vědeckou a publikační činností.

K zajímavostem jistě patří, že jedním z jeho žáků byl slavný 
britský básník John Keats (1795–1821). Ten později studoval 
farmacii na lékařské škole v Nemocnici Guy´s a v roce 1816 
obdržel licenci k provozování lékařského povolání. Tomu se 
ale věnoval pouhý rok, protože již v roce 1817 vyšla jeho první 
sbírka básní a nadále se rozhodl věnovat zbytek svého života 
poezii (zemřel však velmi brzy – již v roce 1821, na tuberku-
lózu). Své medicínské vzdělání potvrdil dokonalým odbor-
ným popisem smrtelných příznaků své choroby. Dodnes se 
pečlivě uchovávají jeho poznámky z  přednášek profesora 
Astley Pastona Coopera.
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Nestátní ambulantní zdravotnické zařízení v Praze přijme alergologa

Nabídky včetně profesního životopisu zasílejte na klara.gottwaldova@medicover.cz

Požadujeme:
• specializace v oboru alergologie
• aktivní znalost angličtiny vítána
• uživatelskou znalost PC
• flexibilitu, spolehlivost, zodpovědnost
• klientský přístup k pacientům

 Nabízíme:
• příjemné pracovní prostředí
• zázemí stabilní nadnárodní společnosti
• zajímavé platové ohodnocení při úvazku 0,2 a více
• 5 týdnů dovolené
• další firemní benefity

Profesor Astley Paston Cooper se proslavil především 
v oborech otologie, cévní chirurgie a anatomie. Byl neúnavný 
a originální anatom. Jako první experimentálně demonstro-
val podvázání krčních tepen u pokusných psů a navrhl léčení 
aneurysmat pomocí podvázání tepen. Jeho jméno dodnes 
nesou některé anatomické struktury – např. Cooperova fascie, 
Cooperův stydký vaz, Cooperovy pruhy a vláknitá struktura 
v ulnárních vazech či Cooperovy hrudní vazy.

A po Siru Astley Paston Cooperovi byly pojmenovány rov-
něž některé nové nemoci – mj. Cooperovo varle, Cooperova 
nemoc (nezhoubné cysty v  prsech), Cooperova kýla (retr-
operitoneální kýla) nebo Cooperova neuralgie. V  roce 1800 
napsal mj. dva články, v nichž se zabýval souvislostmi perfo-
race ušních bubínků a poškození Eustachovy trubice s mož-
nou hluchotou, vyrovnáváním ušního tlaku a  případným 
obnovením sluchu. Dodejme rovněž, že to byl právě profesor 
Cooper, kdo v roce 1832 popsal brzlík.

Profesor Cooper nebyl příliš plodný autor, ale všechny 
jeho publikace nesou punc nejvyšší kvality a jsou výsledkem 
jeho osobních znalostí, pozorování, experimentů, výsledků 
pitev a  dlouholeté praxe. Z  jeho tiskem vydaných prací při-
pomeňme alespoň ty nejznámější – „Anatomie a  chirur-
gická léčba kýly“ (1804–1807), „Dislokace zlomenin“ (1822), 
„Přednášky o  chirurgii“ (1824–1827), „Ilustrace onemocnění 
prsu“ (1829), „Anatomie štítné žlázy“ (1832), „Anatomie prsu“ 
(1840) aj. Řada jeho pozoruhodných zjištění byla publikována 
také v  „Chirurgických esejích“, jež vydával společně se svým 
známým kolegou – Benjaminem Traversem.

O  profesoru Cooperovi píše velmi zajímavě také známý 
britský spisovatel Richard Gordon ve své knize nazvané 
„Podivuhodné dějiny lékařství“. Dejme mu tedy slovo: „Sir 
Astley Paston Cooper z nemocnice Guyes byl znám svou zdvo-
řilostí. Ročně mu přinášela příjem 15 tisíc liber a 600 liber jeho 
majordomovi, který čachroval s předbíháním v nabité čekárně. 
Tehdy jste mohli úspěšnost chirurga odhadnout podle délky 
fronty čekajících povozů.

Když v roce 1820 vyoperoval Astley Cooper králi Jiřímu IV. 
tukovou cystu na hlavě, stalo se povýšení do baronského stavu 
od té doby standardním honorářem za chirurgický zásah do 
královského těla. (Obraz podle této události namaloval anglický 

malíř Thomas Lawrence 1769–1830). Pravidelně každý den 
ráno dvě hodiny před snídaní (čaj a  dva teplé rohlíky) se Sir 
Astley cvičil v pitevně na mrtvých tělech. Protivně smlouval se 
spekulanty s mrtvými těly, kteří požadovali až osm guinejí za 
mrtvolu, ačkoliv ve Francii byla k mání za sedm šilinků.

U příležitosti zasedání Výboru pro anatomii v dubnu 1828 
pronesl Sir Astley se zdvořilostí sobě vlastní k  členům par-
lamentu: „V  celém širém světě neznám nikoho, kdo by se mi 
nemohl v  pitevně dostat pod nůž“. Věru mrazivé pomyšlení! 
Skoro tak hrozné jako strach o poslanecké křeslo. Bohatou praxi 
Sira Astleye zdědil Sir Benjamin Collins Brodie (1783 –1862), 
chirurg z Nemocnice sv. Jiří v Hyde Park Corner (jež byla časem 
přestavěna na výhodně položený hotel)“.

 V letech 1827 a 1836 Sir Astley Paston Cooper vykonával 
funkci prezidenta Royal College of Surgeons a v roce 1830 byl 
zvolen viceprezidentem Královské společnosti. Připomeňme 
také, že již o 9 let dříve (v roce 1821) byl zvolen zahraničním 
členem Královské švédské akademie věd.

Bydlel v  domě zvaném Gadebridge na tržišti ve městě 
Hemel Hempstead. Měl rád klidné prostředí a  osobně 
úspěšně lobboval za to, aby hlavní železniční trať z Londýna 
do Birminghamu byla postavena na jih od města. Díky tomu 
zůstali obyvatelé města Hemel Hempstead bez železniční sta-
nice. Přesto dnes Cooperovo jméno nese v tomto městě jedna 
ulice a také jedna škola.

Sir Astley Paston Cooper byl za svého života velmi 
populární a  kromě již zmíněných britských panovníků léčil 
i mnoho dalších známých osobností. Zemřel v Londýně v roce 
1841 ve věku 73 let a podle svého přání byl pohřben pod kaplí 
londýnské Nemocnice Guy´s. Jeho socha vytvořená socha-
řem Edwardem Hodgesem Bailym byla postavena ve známé 
Katedrále svatého Pavla v Londýně.


