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Editorial

Fotografie na obálce: 

Foto: Mgr. Kamil Marek

O autorských právech

Autorská práva nejsou častým tématem veřejné diskuse. Jedním z těch, kdo 
problematiku autorských práv dokáže dostat na titulní stránky deníků je pravi-
delně Zdeněk Svěrák. Naposledy tomu tak bylo ve volební kampani, kdy se mu 
nelíbilo, že jedna z kandidujících stran použila ve své písničce spojení „metelesku 
blesku“, tak dobře známé z  jeho nádherného filmu Marečku, podejte mi pero. 
Pan Svěrák obratem ohlásil, že hodlá podat žalobu pro porušení autorských práv 
a předpokládám, že u soudu uspěje. Vycházím při tom z jiného případu, kdy žalo-
val společnost Bauhaus a vysoudil 200 000 korun (ano opravdu šesticifernou částku) za to, že tato společnost použila parafrázi jeho 
písně a na své bilboardy si dala heslo „upeč... třeba zeď“. Jistě nemusím připomínat, o kterou píseň jde, parafráze je nezpochybnitelná, 
onu prostoduchou písničku známe všichni.

Zdeněk Svěrák v rozhovoru pro česká média prohlásil, že se cítí „okraden“ o výraz, který použil ve svém filmu. Je dobře možné, 
že to tak opravdu cítí. Možná chce jen citelným způsobem dát najevo, že nechce být spojován s politickým subjektem, který se mu 
nejspíše nelíbí, anebo prostě chce jen využít příležitosti a namastit si kapsu. To je popravdě řečeno vcelku jedno.

Co je na celém případu nejdůležitější nejsou ani motivy pana Svěráka, ani nebetyčná hloupost a stupidita, jakou bych od autora 
takového formátu nikdy neočekával, ani skutečnost že výraz podle mého názoru skutečně pochází z díla autorů Smoljak-Svěrák. 
Podstatné podle mne je, že tu soudy (a tudíž právo) přistupují na premisu, že jediné slovní spojení použité v písničce (dej cihlu k cihle) 
či filmu (metelesku blesku) je hodno autorsko-právní ochrany. Kdosi se tu pokouší přivlastnit si jazyk, živoucí společnou hodnotu 
celého národa a soudy mu dávají za pravdu. Kam tato cesta povede? Budeme platit poplatky za použití slov těm autorům, kteří si 
je nechají zaregistrovat? Mám se obávat, že budu žalován, protože jsem ve svém úvodníku spojení metelesku-blesku použil (nyní již 
potřetí)? Kolik zaplatí časopis Kazuistiky v APORL za tuto citaci? A dostaneme množstevní slevu?

Ochrana autorského díla je jistě v nějaké podobě potřebná. Již bible říká, že každý dělník je hoden mzdy své a výsledky lidské 
práce (např. knihy nebo filmy) by se jistě krást neměly. Aktuální stav však není ani zdaleka ideální. Ochrana autorského práva trvá 
ještě 70 let po smrti autora a soudy dovolují (jak jsem doložil výše) vybraným celebritám chránit i originální upšouknutí. Vrcholem 
jsou pak zákony, které nařizují vybírat i poplatky za prázdná média a kopírování, neboť předpokládají jakousi presumpci viny –  
očekává se, že si na ně zkopírujeme obsah chráněný autorským zákonem.

Je to svět, ze kterého je mi smutno. Svět, ve kterém se předpokládá, že spisovatel není člověk, který má potřebu něco sdělit svým 
čtenářům, podat zprávu o světě kolem sebe a přinést poselství a měnit svět, ale byznysmen, kterému jde jen a jen o zisk.

Jak je tomu v odborné literatuře, např. v našem odborném časopise? Zde je situace naštěstí poněkud lepší. Autorský zákon nám 
umožňuje v článku citovat jiná díla v přiměřeném rozsahu (pochopitelně při uvedení autora a zdroje). Tradiční bolestí jsou ilustrace 
odborných prací. Zastáváme názor, že fotografii či obrázek je možné použít, jen pokud je dílem autora článku nebo máme k dispozici 
souhlas vlastníka autorských práv. Grafy a schémata je jistě možné za určitých podmínek citovat, ale pochopitelně vždy jen jejich 
obsah, nikoli formální podobu (tzn. je třeba je autorsky přepracovat a citovat). Velkou pomocí v tomto ohledu je projekt Wikipedia 
a Wikimedia, který zpřístupňuje velké množství ilustrací pod volnou licencí. Samozřejmostí je pochopitelně také uzavření autorské 
smlouvy s každým hlavním autorem příspěvku a tím zajištění autorských práv pro časopis.

Karel Vízner
šéfredaktor
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Lymfangioleiomyomatóza  
– cesta do nitra buněk

Martin Svatoň1, Miloš Pešek1, Jiří Ferda2

1Klinika TRN, FN a LF UK Plzeň
2Klinika zobrazovacích metod, FN a LF UK Plzeň

Souhrn:
Níže uvedené sdělení přibližuje častý souběh příznaků a nálezů z vyšetření u nečas-

tého onemocnění – lymfangioleiomyomatózy (LAM). V diskusi se pak zabývá nejen 
ukázkou příznaků a léčby u naší nemocné, ale snaží se poukázat na rostoucí důležitost 
pochopení molekulárních principů této choroby ve vztahu k novým možnostem léčby, 
neboť dnes bohužel stále platí, že většina nemocných dospěje do stadia čekatelů k pro-
vedení plicní transplantace (LTX).

Summary:
Lymphangioleiomyomatose – the way inwards cells

The following undermentioned case report shows a  frequent overlaping of sym-
ptoms and findings in a non frequent disease – lymphangioleiomyomatose (LAM). In 
discussion of the case you can find not only symptoms and therapy in our female pati-
ent, but also molecular principles of this disease in a relationship to new perspectives 
and potentials in the treatment. Currently, it is obvious, unfortunately, that the most 
of patients with LAM have to undergo lung transplantation (LTX).

Svatoň, M., Pešek, M., Ferda, J. Lymfangioleiomyomatóza – cesta do nitra buněk. Kazuistiky v alergologii, 
pneumologii a ORL 10, 3: 3–8, 2013.

Klíčová slova: 
 � lymfangioleiomyomatóza
 � plicní transplantace

Key words: 
 � lymphangioleiomyomatose
 � lung transplantation

Úvod
Lymfangioleiomyomatóza je vzácné onemocnění žen pře-

devším premenopauzálního věku (Dilling et al. 2012; Avila 
et al. 2011; Harari et al. 2011). Postihuje zejména plíce tvor-
bou svých cyst a  následnými komplikacemi – tj. především 
obstrukční ventilační poruchou se snížením difúze a  recidi-
vujícími pneumothoraxy a  méně též chylothoraxy (Johnson 
2006). Krom toho nezřídka můžeme nalézt i extrapulmonární 
postižení břišní dutiny – představující hlavně renální angio-
myolipomy, lymfangioleiomyomy a lymfadenopatie – a někdy 
i přidružené meningeomy (Johnson 2006). V naší kazuistice 
představujeme pacientku s již pokročilým nálezem, kdy dosud 
zavedené léčebné postupy selhaly (a  nové možnosti terapie 
nebyly dostatečně otestované), proto i tato nemocná, jako vět-
šina pacientek, dospěla k předtransplantační přípravě.

Kazuistika
37letá pacientka, nekuřačka, geoložka ruské národnosti, 

se dostavila na naši kliniku pro postupně narůstající náma-
hovou dušnost a občasný neproduktivní kašel. Do 30 let váž-
něji nestonala, poté pozorovala vzrůstající dechové obtíže 
a v letech 2006–2007 prodělala dvakrát spontánní pneumotho-
rax (1x vlevo, 1x vpravo) – oba řešeny pouze hrudní drenáží. 
Z ostatní anamnézy stojí za zmínku alergie na pyl kazašského 
druhu trávy a  neužívání hormonální antikoncepce, o  poro-
dech/potratech nám není známo. Na moskevské klinice byla 
prokázána těžká ventilační obstrukční porucha s hyperinflací 

a  snížením difúze, bronchodilatační test se  salbutamolem 
(Ventolin) a  ipratropiem (Atrovent) byl pozitivní. Následně 
ruští kolegové i  s  ohledem na CT nález uzavřeli obtíže jako 
LAM. Poté byla nasazena terapie beta-mimetiky, které však 
pro palpitace netolerovala, jinou léčbu pacientka neužívala.

Při fyzikálním vyšetření bylo nalezeno pouze difúzně 
oslabené sklípkové dýchání bez vedlejších fenoménů, ostatní 
nález nevybočoval z  norem. Základní laboratorní vyšet-
ření nevykazovalo pozoruhodnosti, rentgenový snímek plic 
pouze se zhrubělou plicní kresbou. Provedené funkční vyšet-
ření prokázalo rovněž těžkou obstrukční ventilační poru-
chu s hyperinflací a  zvýšenými odpory v dýchacích cestách, 
bronchodilatační test byl opět pozitivní. Vzhledem k  intole-
ranci beta-mimetik byla nasazena inhalační léčba ipratropiem 
(Atrovent) s uspokojivým efektem. Pro objasnění mimoplic-
ního postižení LAM bylo doplněno CT břicha s nálezem dvou 
nejasných ložisek na játrech a jednoho v retroperitoneu vlevo, 
zachycené plicní baze potvrdily nález mnohočetných cyst 
typických pro LAM. Magnetická rezonance mozku vyloučila 
patologické expanze – meningiom nebyl zachycen. Vzhledem 
k nízkému BMI (17 kg/m2) a zvažovanému zařazení do LTX 
programu (vitální kapacita – VC 46 %, usilovný vydechnutý 
objem za 1 sekundu – FEV1 23 %, difúzní kapacita pro oxid 
uhličitý – DLCO 21 %) byl upraven jídelníček (včetně výživo-
vých doplňků) po konzultaci s nutričním terapeutem.

Rovněž byla nasazena terapie progesteronem (Provera), 
která však musela být pro nežádoucí účinky (nepravidelné 
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krvácení, deprese) po relativně krátké době vysazena – její 
přínos tedy nelze hodnotit. V mezidobí se však opět vyskytl 
spontánní pneumothorax (vpravo) – pacientka byla přijata na 
pracoviště poblíž bydliště a poté pro neuspokojivý efekt hrudní 
drenáže byla přeložena na chirurgickou kliniku naší fakultní 
nemocnice. Zde ani po přesazení drénu nedošlo k  plnému 
rozvinutí plíce při trvajícím air-leaku, a proto (i přes zvažo-
vanou LTX plic a vyšší riziko výkonu vzhledem k funkčnímu 
vyšetření – viz výše) bylo přistoupeno k videothorakoskopii 
s pleuroabrazí. Při výkonu byla rovněž odebrána plicní tkáň 
na histologické vyšetření, které potvrdilo diagnózou LAM 
(krom typického histologického obrazu rovněž pozitivita 
aktinu, desminu, vimentinu, HMB-45 a ER a PR dle imuno-
histochemie). Pooperační průběh byl komplikován pouze leh-
kou hemoptýzou zvládnutou konzervativně (Ascorutin).

Následně byla pacientka přeložena na naši kliku, kde 
pokračovala v  dechové rehabilitaci a  celkovém zotavení po 
chirurgickém výkonu a  rovněž byla již provedena některá 
z  předtransplantačních vyšetření. Provedené sonografické 
vyšetření břicha potvrdilo dvě ložiska v  játrech charakteru 
suspektně (v.s.) hemangiomů a dále ložisko v levé nadledvině 
– v.s. adenom. Z dalších vyšetření byla plicní perfúze (scin-
tigraficky) snížena difúzně, výsledek echokardiografického 
vyšetření bez pozoruhodností, pravostranná srdeční katetri-
zace však prokázala lehkou prekapilární plicní hypertenzi, dle 
kostní denzitometrie nalezena osteopenie, kultivační vyšet-
ření (včetně Mycobacterium tuberculosis – MTB) bylo nega-
tivní. Poté byla pacientka ve stabilním stavu dimitována a po 
domluvě předána do další péče FN Motol k dovyšetření před 
zařazením na waiting list k transplantaci plic.

Diskuse
Etiopatogeneze a genetika

Etiologie – samotná příčina nemoci není dosud známa, 
nicméně díky molekulární biologii známe dnes mnohem 
podrobněji její etiopatogenetické pozadí.

Patologie – plicní léze LAM jsou charakterizovány plic-
ními noduly či malými okrsky LAM buněk poblíž cystických 
lézí a podél bronchiolů, krevních a lymfatických cév (Harari 
et al. 2011). LAM buňky sestávají z  dvou podtypů buněk – 
vřetenovitých myofibroblastům podobných buněk a  poly-
gonálních epiteloidních buněk (Krymskaya 2008). Oba typy 
reagují s antigeny typickými pro hladké svalstvo (např. alfa-
-actin, viementin, desmin), zatímco epiteloidní buňky mají 
imunoreaktivitu s  HMB-45 (human melamoma black 45), 
který váže glykoprotein gp100 – marker buněk melanomu 
a  nezralých melanocytů (Krymskaya 2008; Traveira-DaSilva 
et al. 2006). Rovněž je zajímavé, že gp100 negativně koreluje 
s PCNA (proliferating cell nuclear antigen) – markerem DNA 
syntézy a buněčné proliferace (Harari et al. 2011). Vřetenovité 
buňky (s  vysokou expresí PCNA) pak tvoří jádro nodulu, 
zatímco epiteloidní buňky (s  vysokou expresí gp100) tvoří 
periférii nodulů (Harari et al. 2011; Krymskaya 2008). Oba 
typy buněk pak exprimují estrogenové (ER) a progesteronové 
(PR) receptory, což může vysvětlovat vliv progrese LAM ve 

vztahu k  hormonálnímu stavu ženy (viz režimová opatření 
níže) (Harari et al. 2011).

Angiomyolipomy (AMLs) rovněž produkují marker 
HMB-45 a dále další dva proteiny specifické pro melanom – 
CD63 a PNL-2 (Krymskaya 2008). Rovněž zde můžeme pozo-
rovat adipocyty a krevní cévy (Harari et al. 2011). Na možnou 
spojitost s melanomem poukazují i  jiní autoři (Dilling et al. 
2012). Avšak nutno říci, že původ LAM buněk zůstává stále 
nejasný (Harari et al. 2011). Vzhledem k  jejich neoplastic-
kému potenciálu (LAM buňky se stejnou mutací v genu TSC2 
byly nalezeny nejen v krevních a lymfatických cévách, ale rov-
něž i v transplantátu při LTX jedné plíce) poukazují na mož-
nou souvislost s  mezenchymálními kmenovými buňkami či 
s migrujícími nádorovými kmenovými buňkami (Harari et al. 
2011; Krymskaya 2008).

Genetika a molekulární patogeneze
Mutace v genech tuberózní sklerózy TSC-1 a TSC-2 (s čas-

tějším výskytem – kolem 60 %) mají za příčinu LAM (Traveira-
DaSilva et al. 2006). Oba dva představují tumorsupresory 
(Traveira-DaSilva et al. 2006). TSC-1 se nachází na 9.  chro-
mozomu a produkuje hamartin (130 kDa), TSC-2 se nachází 
na 16. chromozomu a produkuje tuberin (198 kDa) (Traveira-
DaSilva et al. 2006). Oba geny spolu úzce interagují a vytvá-
řejí tzv. tuberin-hamartinový komplex (Traveira-DaSilva et al. 
2006). Současný model LAM pracuje s Knudsonsovo dvouzá-
sahovou („two-hit“) hypotézou (Harari et al. 2011). Mutace 
jedné alely genu TSC-1 či TSC-2 je následována druhým 
„zásahem“, který vede k mutaci a ztrátě heterozygozity (LOH 
= lost of hererozygosity) (Krymskaya 2008)). Rozdíl mezi 
S-LAM (somatic-LAM ) a TSC-LAM (LAM spolu s tuberózní 
sklerózou) představuje odlišnost ve vzniku těchto mutací – 
zatímco u  S-LAM jsou obě mutace získané u  TSC-LAM je 
jedna mutace vrozená (vytváří pak TSC) a druhá je získaná 
během života. Mutace s TSC-1 je spjata s mírnějším fenoty-
pem choroby než u mutace TSC-2 (Krymskaya 2008). Krom 
toho (mimo jiné) tuberin obsahuje mnoho potencionálních 
fosforylačních míst pro různé kinázy (Harari et al. 2011). 
Mnoho míst těchto proteinů je též významných při přenášení 
signálů z buněčné membrány (Harari et al. 2011). Tuberin je 
obecně spjat s buněčným cyklem a je významný při buněčném 
růstu a proliferaci (tumor supresor – viz výše), hamartin má 
pak význam v přetváření cytoskeletonu (Harari et al. 2011).

Jednou z  nejdůležitějších funkcí hamartin-tuberinového 
komplexu je inhibice kinázy zvané mTOR (= mammalin tar-
get of rapamycin) – centrálního regulátoru buněčného růstu 

Sjögren Henrik (1899–1986) – švédský oftalmolog. Vystudoval medicínu na 
Karolinska institutet v  roce 1922, 1961 profesorem na univerzitě v  Göteborgu. 
Syndrom, který dnes nese jeho jméno, popsal v roce 1933 v práci „Zur Kenntnis der 
keratoconjunctivitis sicca“. 

Knudson Alfred G. (1922) – americký genetik. Vystudoval California Institute of 
Technology a doktorát medicíny získal na Columbia University. Pracoval pro Health 
Science Center of University of Texas a pro Fox Chase Cancer Center ve Philadelphii. 
Specializuje se především na genetiku nádorových onemocnění. V  roce 1971 for-
muloval tzv. Knudsonovu hypotézu (nádor jako výsledek kumulace mutací buněčné 
DNA).

(zdroj informací: archiv redakce)
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(Harari et al. 2011). Mezistupeň v této cestě dotváří pak mole-
kula Rheb (Ras homolog enriched in brain), který je inaktivo-
ván tuberinem díky přeměně z aktivní formy Rheb-GTP na 
neaktivní Rheb-GDP při defosforylaci (Traveira-DaSilva et 
al. 2006). mTOR pak realizuje svoji funkci dvěma hlavními 
mechanismy – jednak stimuluje fosforylaci a tím aktivaci S6K 
vedoucího k  tvorbě ribozomů a  pak podporuje fosforylaci 
4E-BP1 aktivujícího translaci eukaryot (Harari et al. 2011). 
Tato funkce hamartin-tuberinového komplexu je závislá na 
vstupech od růstových faktorů, výživových složek, hladině 
buněčné energie a oxygenace a buněčné adhezi (Krymskaya 
2008). V  případě metabolického stresu či hypoxie je kom-
plex pozitivně regulován – stabilizuje se a inhibuje tak mTOR 
(Krymskaya 2008). Naopak růstové faktory přes řadu mole-
kul (např. akt – kináza vázající se na tyrosinkinázový mem-
bránový receptor a vedoucí k fosforylaci tuberinu a tím diso-
ciaci komplexu s hamartinem) dochází k inhibici a rozrušení 
komplexu, kdy je TSC-2 následně degradován ligací, což 
umožní aktivaci Rheb GTPázy, která následně aktivuje mTOR 
(Krymskaya 2008). Cesta akt-TSC-2-Rheb-mTOR však není 
jediná, kterou komplex hamartin-tuberin ovlivňuje (Kristof 
2010). Další cesta k buněčné proliferaci vede např. přes p27, 
ale jak již bylo zmíněno lze najít i vliv na přestavbu cytoske-
letonu – např. přes Rac1 (Krymskaya 2008). Je tedy patrné, 
že mutace jednoho z genů TSC-1/2 povede k inaktivaci inhi-
biční funkce komplexu hamartin-tuberin a tím k nastartování 
výše zmíněných proliferačních kaskád. V těchto cestách (přes 
RhoA – aktivován pomocí Rheb, což při nemutovaném Rheb 
vede k  aktivaci apoptózy (Henske et McCormack 2012)) se 
pak inhibičně může účastnit i somatostatin, který byl z těchto 
důvodů léčebně zkoušen (Krymskaya 2008). Většího poten-
ciálu však našly inhibitory mTOR (viz níže) (Kristof 2010). 
Rovněž byl nalezen estrogenový receptor alfa (ERalfa), který 
přímo ineraguje s tuberinem a tím vede k inhibici buněčného 
růstu, rovněž další (negenové) cesty propojení těchto molekul 
byly nalezeny, což vedlo k pokusu se zavedením hormonální 
terapie (Harari et al. 2011). Rovněž byla zkoumána cesta pro-
grese LAM lézí, kde se dává hlavní příčina na vrub matrixo-
vým metaloproteinázám (MMPs), které jsou schopny rozru-
šovat okolní struktury, a proto i sem je cílena nová řada léčiv 
(Henske et McCormack 2012). Složitost a vícečetnost těchto 
cest (krom „hlavní“ přes mTOR) pak vede k nižšímu účinku 
léku než bychom mohli čekat – například inhibice mTOR 
(např. sirolimem) vede k delšímu přežívání buněk díky aktivaci 
autofágů (cestou přes ULK1) (Henske et McCormack 2012). 
Chloroquine (inhibitor autofágů), který sám o  sobě vedl ke 
zmenšení AMLs u myší, by tedy mohl být dobrým synergním 
lékem se sirolimem (Henske et McCormack 2012). Celkově 
tedy může lepší pochopení molekulárních cest vést k nalezení 
nových účinných léčiv a jejich vhodných kombinací.

Původ LAM lézí
LAM buňky v  okolí lymfatických cév si jednak vytvářejí 

prostor pomocí matrix-degradačních enzymů (např. MMPs) 
a dále mohou růst za pomoci růstových faktorů jako je např. 

VEGF (což vedlo rovněž k zařazení této molekuly mezi možné 
cíle léčby) (Henske et McCormack 2012; Harari et al. 2011). 
Tyto pochody vytvářejí nejen podmínky k metastázování LAM 
buněk, ale též vedou k poškozování lymfatických cév a jejich 
obstrukci a  rovněž k  poškozování okolního plicního paren-
chymu, což dohromady vede k tvorbě typických cyst a rovněž 
k možné tvorbě chylothoraxu (Henske et McCormack 2012; 
Harari et al. 2011). Dalším mechanismem, který patrně napo-
máhá tvorbě cyst, je obstrukce dýchacích cest shluky LAM 
buněk (Harari et al. 2011). Nezřídka krvácející větší AMLs 
by pak mohla vysvětlit obstrukce krevních cév AML buň-
kami (Harari et al. 2011). Toto vše nasvědčuje (DNA mutace, 
metastázování, invazivita, angiogeneze, opětovné nálezy 
v transplantovaných plicích), jak poukazuje ostatně i světová 
literatura (McCormack et al. 2012), na možné zařazení LAM 
mezi onkologická onemocnění, nicméně zde zaznamenáváme 
nízký proliferační index a  dobu přežití až v  řádu desítek let 
(McCormack et al. 2012), a proto (rovněž i s ohledem na psy-
chiku pacientek) je otázkou zda používat pro označení pouze 
slovo malignita bez bližšího určení.

Příznaky
Nejčastější plicní příznaky onemocnění – tj. dyspnoe 

(jakožto projev obstrukce dýchacích cest), snížená tolerance 
námahy (v  důsledku poklesu difúzní kapacity plic) a  spon-
tánní recidivující pneumothoraxy jsme pozorovali i  u  naší 
pacientky. Z méně častých symptomů se pak vyskytla drobná 
hemoptýza (Harari et al. 2011; Hohman et al. 2008; Traveira-
DaSilva et al. 2006; Johnson 2006; Juvet et al. 2006). Žádný 
z  mimoplicních příznaků (tj. lymfangioleiomyomy spě-
jící k  obstrukci lymfatických cest a  tímto vyvolaným břiš-
ním diskomfortem a periferními toky, dále pak angiomyoli-
pomy s případným krvácením spjatých s hematurií a bolestí 
v  bocích a  případně šokem, rovněž je zaznamenán častější 
výskyt meningeomů a známý vztah k TSC) se u naší nemocné 
neobjevil (Harari et al. 2011; Hohman et al. 2008; Traveira-
DaSilva et al. 2006; Johnson 2006; Juvet et al. 2006).

Diagnostika
Anamnestická data a fyzikální a laboratorní vyšetření

Naše pacientka byla (ve shodě s  literaturou) premeno-
pauzální žena (muži a  postmenopauzální ženy jsou rarit-
ními případy), bez udávaných těhotenství (uváděno zhor-
šení) (Traveira-DaSilva et al. 2006; Johnson 2006). Průměrný 
věk nemocných v době diagnózy (cca 35 let) odpovídal při-
bližně naší kazuistice (Johnson 2006). Hormonální antikon-
cepci uváděnou jako možný zhoršující faktor nemocná neu-
žívala (Juvet et al. 2006). Naše pacientka patřila k  majoritě, 
kdy fyzikální nález nevykazoval krom difúzně oslabeného 
dýchání žádnou jinou pozoruhodnost (Ansótegui Barrera et 
al. 2011). K  občasným nálezům patří spastické fenomény či 
pochopitelně známky akutních obtíží (chylothorax, pneumo-
thorax), občas lze též objevit ascites či hmatat břišní útvary 
při LAM (Ansótegui Barrera et al. 2011; Hohman et al. 2008; 



6 KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL  3/2013

LymfangioLeiomyomatóza  
– cesta do nitra buněk

Johnson 2006). Běžné laboratorní vyšetření je obvykle v nor-
málních rozmezích (Hohman et al. 2008), stejně jako tomu 
bylo i u naší nemocné.

Zobrazovací metody
Běžný rentgenový snímek hrudníku je v počátcích choroby 

obvykle normální, nejsou-li akutně známky pneumothoraxu či 
chylothoraxu (Harari et al. 2011; Johnson 2006). V pozdějších 
stadiích pak můžeme pozorovat obraz bul či retikulonodulací 
či známky plicní hyperinflace (Harari et al. 2011;Ansótegui 
Barrera et al. 2011; Johnson 2006). Typickým CT, resp. HRCT, 
obrazem je pak přítomnost tenkostěnných – do 4 mm (Juvet 
et al. 2006), dobře ohraničených, oválných či kulatých cyst, 
které se liší velikostí (od mm po cm) i počtem (od ojedinělých 
po téměř kompletně zasaženou plíci) (Traveira-DaSilva et al. 
2006). Tyto cysty nemají lobární predominanci a  obvykle se 
vyskytují symetricky v obou plicích (Harari et al. 2011). Dalším 
častým nálezem na CT plic jsou nekalcifikované noduly veli-
kosti několika milimetrů (Ansótegui Barrera et al. 2011). Tyto 
se pak více vyskytují ve spojitosti s  TSC (Ansótegui Barrera 
et al. 2011). Opacyty mléčného skla a rovněž známky chylo-
thoraxu či pneumothoraxu rovněž patří k nálezům na CT plic 
(Johnson 2006). Nálezy na CT břicha pak mohou být angio-
myolipomy (AMLs), lymfangioleiomyomy, lymfadenopatie 
(obvykle retroperitoneální či pánevní (Ansótegui Barrera et al. 
2011)) či ascites (Traveira-DaSilva et al. 2006; Johnson 2006). 
AMLs jsou již obvykle diagnostikovány dle CT obrazu pro 

přítomnost tuku s  typickou denzitou (v  případě nemožnosti 
užít kontrastní látku je stejně dobře může určit MRI) (Harari 
et al. 2011). Problémy mohou činit případy atypických AMLs 
s nízkým obsahem tuku, které mohou být zaměněny za renální 
karcinom – v tomto případě je nutná renální biopsie (Harari et 
al. 2011). Lymfangiolipomy se nejčastěji nacházejí v okolí lym-
fatických cest a jejich velikost večer vzrůstá v důsledku hroma-
dění lymfy v jejich cystických strukturách (Traveira-DaSilva et 
al. 2006). Většinu z těchto břišních abnormalit lze též diagnos-
tikovat ultrasonograficky (Avila et al. 2011). MRI pak může 
prokázat meningeomy (Harari et al. 2011). U naší pacientky se 
vyskytoval typický obraz cyst na CT plic, CT i ultrasonografie 
břicha a MRI mozku byly bez typických nálezů vztahujících se 
k LAM (viz obrazová dokumentace).

Funkční vyšetření plicních funkcí + tolerance zátěže 
+ plicní hypertenze

Funkční vyšetření obvykle prokáže obstrukční ventilační 
poruchu s  hyperinflací a  dále pokles difúze (Hohman et al. 
2008; Traveira-DaSilva et al. 2006; Johnson 2006; Juvet 2006). 
Bronchodilatační test bývá pozitivní u zhruba 20 % pacientek 
(Hohman et al. 2008). Toto bylo ve shodě s průkazem u naší 
pacientky. V důsledku těchto změn pacientky vykazují obvykle 
nižší toleranční stupeň zátěže (Ansótegui Barrera et al. 2011), 
což je, dle současných doporučení (ČPFS 2012), vhodné veri-
fikovat pomocí spiroergometrie, případně 6-MWT. Vyšetření 
krevních plynů neprokázalo respirační insuficienci, která 
u  pokročilejších stadií nebývá řídkým nálezem (Traveira-
DaSilva et al. 2006).

Histologie
V  případech, kdy nelze diagnózu spolehlivě uzavřít jen 

na podkladě výše zmíněných vyšetření (viz kapitola níže) je 
nutný odběr bioptického vzorku k  histologickému vyšetření 
(Harari et al. 2011). Toto vyšetření by mělo ukázat nodulární 
infiltráty s abnormálními buňkami hladkého svalstva a peri-
vaskulárních tzv. LAM buněk (Johnson 2006). V  případě 

Obr. č. 2: CT plic (plicní baze difúzně prostoupeny drob-
nými cystami s patrnými stěnami)
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Obr. č. 1: RTG plic – hrudní drén vpravo s nedorozvinutím 
v hrotu šíře 14 mm, výrazná bronchitická a intersticiální 
kresba charakteru retikulace
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nemožnosti odebrat plicní biopsii, v důsledku rizikovosti pro 
snížené plicní funkce, je indikována biopsie z případných břiš-
ních abnormalit spjatých s LAM, což připadá v úvahu i v pří-
padě nejasností diferenciální diagnostiky mezi AMLs a renál-
ním karcinomem (Johnson 2006).

Imunohistochemické vyšetření je nedílnou součástí vyšet-
ření odebraného vzorku (Harari et al. 2011; Hohman et al. 
2008; Traveira-DaSilva et al. 2006; Johnson 2006; Juvet et 
al. 2006). Zde je nejdůležitější pozitivita HMB-45, která je 
obecně brána jako zlatý standard (Hohman et al. 2008). Další 
imunohistochemické markery či nález estrogenních či proge-
steronových receptorů může dále podpořit diagnózu (Harari 
et al. 2011; Hohman et al. 2008; ČPFS 2012). V našem případě 
histologický vzorek splňoval všechna tato kritéria.

Diagnostická kritéria a diferenciální diagnostika
Diagnóza může být stanovena jako definitivní, pravdě-

podobná či možná (Harari et al. 2011). K  určení definitivní 
diagnózy je nutný typický HRCT obraz spolu s  histologic-
kým nálezem (Harari et al. 2011; ČPFS 2012). Pravděpodobná 
LAM vyžaduje typický HRCT obraz a  je podpořena buď 
klinickými daty či souběhem chylózního výpotku v  břišní 
dutině/hrudníku nebo nálezem AMLs (Harari et al. 2011; 
ČPFS 2012). Možná diagnóza je stanovena pouze na základně 
HRCT obrazu (Harari et al. 2011; ČPFS 2012).

Diferenciálně diagnosticky je především třeba odlišit 
další choroby vytvářející obraz plicních cyst – především his-
tiocytózu z  Langerhansových buněk a  emfyzém. Nicméně 
histiocytóza z  Langerhanosvých buněk obvykle postihuje 
predominantně horní a střední laloky a cysty bývají nepravi-
delného tvaru (Harari et al. 2011). Emfyzém je pak často spjat 
s  anamnézou nikotinismu a  nevytváří typické ucelené cysty 
(Harari et al. 2011). Mezi vzácnější choroby, které někdy při-
pomínají LAM, můžeme zařadit Sjögrenův syndrom, lym-
fatickou intersticiální pneumonii, amyloidózu, nemoc spja-
tou s  ukládáním lehkých řetězců, leiomyosarkomy nízkého 
gradu, metastatický endometriální sarkom ze stromálních 
buněk a Birt-Hogg-Dubé (BHD) syndrom (vzácný syndrom 
spjatý s plicními cystami, spontánními pneumothoraxy, renál-
ními tumory a kožní manifestací) (Harari et al. 2011). AMLs 
mohou být – obzvláště při první manifestaci prvním krvá-
cením – zaměněny za renální karcinom a  vést ke zbytečné 
ztrátě normální ledvinové tkáně (Avila et al. 2011). Rovněž 
lymfangiolipomy lze zaměnit za neoplazie, kdy při pochyb-
nostech je preferováno zobrazení ultrasonografií ráno a večer 
s prokázáním jejich měnlivé velikosti (Avila et al. 2011). Dále 
mohou být při akutní ruptuře zaměněny za příznaky akutní 
appendicitis, zvláště nemáme-li předchozí ponětí o jejich pří-
tomnosti (Avila et al. 2011). Předchozí pleurodéza zanechává 
pleurální masy a kalcifikaci, které (při nedůsledné anamnéze) 
mohou být zaměněny za mezoteliom (Henske et McCormack 
2012). V  našem případě bylo k  definitivnímu „znovuově-
ření“ diagnózy (o předchozí biopsii nám není známo) využito 
videothorakoskopické řešení spontánního pneumothoraxu se 
spontánními odběry.

Léčba
Režimová opatření

Naše pacientka dodržovala řadu doporučených režimo-
vých opatření – tj. byla nekuřačka, prováděla plicní rehabi-
litaci, neužívala hormonální antikoncepci, neprodělala těho-
tenství ani necestovala leteckou dopravou. Tato opatření 
mají předcházet další progresi choroby a snížit riziko vzniku 
spontánního pneumothoraxu (Harari et al. 2011; Johnson 
2006;Juvet 2006; ČPFS 2012). Doporučené očkování proti 
pneumokokům ani influenze však nepodstoupila (Johnson 
2006; ČPFS 2012).

Symptomatické řešení komplikací LAM
Pacientka pro pozitivní bronchodilatační test užívala bron-

chodilatační léčbu podporující zvýšení dechové funkce a tím 
i  zvýšení celkové kondice (Harari et al. 2011). Dlouhodobá 
domácí oxygenoterapie (DDOT) nebyla nutná i přes pokro-
čilou formu onemocnění (Harari et al. 2011; Traveira-DaSilva 
et al. 2006; ČPFS 2012). V souladu se zahraničním doporu-
čením se spontánní pneumothorax (SPNO) pokoušel lékař 
řešit zprvu hrudní drenáží a  následně při její neúčinnosti 
pomocí videothorakoskopie s pleurodézou (Harari et al. 2011; 
Traveira-DaSilva et al. 2006), ačkoliv nynější česká doporučení 
preferují chirurgické řešení jako metodu volby (ČPFS 2012). 
Chylothorax, vyžadující obvykle pleurodézu (ostatní mož-
nosti léčby – tj. nízkotučná dieta, pleuroperitoneální shunt, 
ligace lymfatik či podávání octreotidu – se příliš neosvědčily), 
nemusel být naštěstí řešen (Harari et al. 2011). Mimoplicní 
komplikace se rovněž nevyskytly – souhrnně se u ascitu čás-
tečně osvědčily pouze statiny a  zejména peritoneovenózní 
shunt (Traveira-DaSilva et al. 2006). AMLs se pak doporučují 
u  asymptomatických pouze sledovat, v  opačném případě je 
indikováno operační řešení (Harari et al. 2011; ČPFS 2012).

Hormonální léčba
V  době hormonální léčby naší nemocné se progesteron 

zdál být úspěšnou terapeutickou možností, ačkoliv dnes je 
doporučován (pro potvrzení úspěchu jen na úrovni samo-
statných kazuistik a  existenci známých nežádoucích účinků 
– gynekologické krvácení i deprese se objevily i u naší paci-
entky) pouze u pokročilejších případů, což ovšem naše paci-
entka byla.

Ostatní možnosti hormonální léčby (tj. ovarektomie, ana-
loga GnRH) jsou přinejmenším kontroverzní stran úspě-
chu léčby (Harari et al. 2011; Ansótegui Barrera et al. 2011; 
Traveira-DaSilva et al. 2006; Johnson 2006; Juvet et al. 2006).

Cílená léčba
Vzhledem k  nově poznaným molekulárním mechanis-

mům LAM se naskytla příležitost vyzkoušet cílenou terapii 
zasahující tyto pochody. Jednak se jedná o  mTOR inhibitor 
sirolimus (a nově též zkoušen evorolimus) a dále pak inhibitor 
MMPs doxycykline (Harari et al. 2011; Ansótegui Barrera et 
al. 2011; Traveira-DaSilva et al. 2006; Johnson 2006; Juvet et al. 
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2006). V době léčby naší nemocné však šlo (a stále víceméně 
jde) o léčbu procházející studiemi zkoumajícími její účinnost 
a  rizika, i  když výsledky jsou poměrně nadějné (Henske et 
McCormack 2012; Harari et al. 2011; Traveira-DaSilva et al. 
2006).

Dalším cílem klinických studií je nově i  VEGF, ve fázi 
výzkumu zůstávají Rheb inhibitory, selektivní antagonisté 
estrogenu, tyrosinkinázové inhibitory, antagonisté lymfangio-
geneze či inhibitory autofágů (Henske et McCormack 2012; 
Harari et al. 2011; Ansótegui Barrera et al. 2011). Jiným cílem 
v léčbě LAM by tak mohla být zkoumaná možnost užití imu-
nitních vakcín proti melanomům pro jejich podobné anti-
genní vlastnosti s  LAM (např. molekula TRP-1) (Carbone 
2009). Tyto možnosti však ještě v nedávné době nebyly známy 
a nejsou rovněž ustálenou klinickou praxí, a proto není jisté, 
zda dosáhnou využití v praxi.

Efekt těchto nových molekul by nyní měl být snáze ově-
řitelný díky mezinárodním LAM registrům (Henske et 
McCormack 2012; Harari et al. 2011), které umožňují zapo-
jení více pacientů k prokázání účinnosti léčby.

Plicní transplantace
Při poklesu VC a  DLCO pod 50  % by měli být pacienti 

odesláni k  vyšetření do transplantačního centra (Traveira-
DaSilva et al. 2006). Pětileté přežití po transplantaci dosa-
huje přibližně 65 % (ČPFS 2012). Ojediněle byly pozorovány 
případy rekurence LAM do transplantované plíce (Harari et 
al. 2011). Oboustranná transplantace přináší lepší výsledky 
(ČPFS 2012). Naše pacientka nyní čeká na transplantaci. 
Transplantace, jakožto osud většiny nemocných, dokazuje 
i  případ druhé naší nemocné z  posledních let, která rovněž 
dospěla k  předtransplantační přípravě a  nyní již profituje 
z úspěšně provedeného výkonu.

Prognóza
LAM je chronická postupně progredující choroba – 

pouze vzácně se spontánní stabilizací (Traveira-DaSilva et al. 
2006) – bez známé kauzálně účinné léčby u všech pacientek. 
Desetileté přežití od stanovení diagnózy se dle jednotlivých 
prací výrazně liší v  rozmezí 10 až 90  %, rovněž jsou popi-
sovány případy i  30letého přežití (Ansótegui Barrera et al. 
2011). Stupeň rychlosti snižování FEV1 a DLCO a stejně tak 
rozsah postižení na HRCT obraze v  době diagnózy pocho-
pitelně úzce souvisí s  prognózou (Ansótegui Barrera et al. 
2011). Průměrné snižování hodnot FEV1 a  DLCO se uvádí 
okolo 2 % ročně (Traveira-DaSilva et al. 2006). Uvádí se nižší 
progrese u postmenopauzálních pacientek (Traveira-DaSilva 
et al. 2006) – nejspíše opět ve vztahu k hormonálnímu vlivu 
na LAM. Dále byl popisován vztah zvýšené hladiny VEGF 

k  prognóze, navíc vyšší hladiny mohou přispět k  diagnóze 
(Harari et al. 2011).

Závěr
LAM stále představuje nevyléčitelné onemocnění, kdy 

jediným řešením při dlouhodobém horizontu horšení decho-
vých obtíží představuje transplantace plic. Avšak díky poznat-
kům molekulární biologie již nejsme závislí pouze na sym-
ptomatickém řešení vzniklých obtíží, ale můžeme se progresi 
nemoci pokusit zbrzdit již i cílenými zásahy do její etiopato-
geneze. V  budoucnu nám snad nově vznikající spolupracu-
jící centra (k získání většího množství pacientů při nečastém 
výskytu choroby) přinesou další potřebná data, která umožní 
zcela zvrátit nutnost zařazení na waiting list.
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Souhrn:
Práce popisuje případ současného výskytu tracheálního divertiklu a recidivující bla-

nité stenózy průdušnice po opakovaném zákroku laserem a dilataci balonkem nejas-
ného původu u chlapce školního věku.

Summary:
Tracheal diverticle with a recurrent tracheal stenosis

Article describes a case simultaneous occurance of tracheal diverticulum and recu-
rrent membraneous tracheal stenosis of unknown origin after repeated laser surgery 
and ballon dilatation in a boy.

Kopřiva, F., Kolek, V., Michálková, K. Tracheální divertikl s recidivující stenózou trachey. Kazuistiky 
v alergologii, pneumologii a ORL 10, 3: 9–12, 2013.
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 � tracheální divertikl
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trachey
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 � recurrent tracheal stenosis

Úvod
Tracheální divertikl (TD) je obvykle náhodný vzácný nález 

(Bhatnagar et al. 1998). TD poprvé popsal von Rokitansky 
v  roce 1838 (Caversaccio et al. 1998). Prevalence je asi 
0,3 % u dětí starších 10  let věku při flexibilní bronchoskopii 
(Frenkiel et al. 1980). Byly popsány dva druhy tracheálních 
divertiklů, vrozené a získané, které se odlišují příznaky, his-
tologií i  polohou v  průběhu průdušnice. Většina případů je 
asymptomatická, ale přítomné příznaky jsou obvykle nespeci-
fické. Vrozený divertikl není obvykle prokázán v kojeneckém 
věku, kdy může vyvolávat opakované infekce dýchacích cest 
– tracheobronchitidy nebo je prokázán současně s jinými mal-
formacemi dýchacího systému.

Vrozený divertikl je častější u mužů než u žen. Obecně se 
nachází v pravé boční části průdušnice asi 4–5 cm pod hla-
sivkami nebo několik cm nad karinou. Je malý a komunikace 
s  průdušnicí je úzká. Divertikly mají kompletní anatomic-
kou stavbu průdušnice (respirační epitel, hladkou svalovinu 
a  chrupavky) a  jsou obvykle naplněné hlenem. Často jsou 
spojené s jinými vrozenými vadami např. tracheoezofageální 
píštělí (Ghaye et al. 2001; Haghi et al. 2009; Hernández et al. 
2005). Existuje několik teorií na vznik vrozeného TD (Son et 
Lee 2009):

1) nadpočetné větvení vyvíjející se plíce;
2) přerušení, abnormálně vysokého dělení primárního 

plicního pupenu;
3) poruchu diferenciace endodermu v průběhu vývoje 

pars membranacea průdušnice;
4) poruchu vývoje chrupavek průdušnice v průběhu 

6. týdne fetálního života;
5) abnormálním větvení a. subclavie vlevo.

Získané tracheální divertikly (Soto-Hurtado et al. 2006) se 
mohou objevit na jakékoliv úrovni, i když jsou častější v poste-
rolaterální oblasti průdušnice, mezi mimohrudní a  hrudní 
částí průdušnice – vstupu do hrudníku, v důsledku anatomic-
kých rysů této oblasti. Získané tracheální divertikly jsou větší 
než vrozené divertikly průdušnice a mají širší otvor. Vznikají 
v důsledku zvýšeného intraluminálního tlaku v důsledku her-
niace sliznice přes slabé místo tracheální stěny, jak je tomu 
u  chronických bronchopulmonálních onemocnění prováze-
ných chronickým kašlem (např. chronická obstrukční plicní 
nemoc). Stěna u získaného tracheálního divertiklu – na roz-
díl od vrozeného divertiklu – je tvořena výhradně dýchacím 
epitelem a postrádá hladkou svalovinu a chrupavky. Získaný 
TD je většinou náhodný benigní nález nekomplikující funkční 
stav dýchacího ústrojí. TD se podobá divertiklu hrtanu vzni-
kající stejným mechanismem.

Získaný tracheální divertikl může být jeden nebo více na 
různých místech průdušnice. Více získaných tracheální diver-
tiklů se vyskytuje u  onemocnění – tracheobronchomegalie 
(Mounier-Kuhnův syndrom) (Lazzarini-de-Oliveira et al. 
2001). TD prokážeme při bronchoskopickém vyšetření nebo 
CT 3D rekonstrukci (Boiselle 2008).

Tracheální stenóza může být buď v  celém rozsahu prů-
dušnice nebo omezená na jednotlivé chrupavčité prstence. 
Většina stenóz průdušnice je krátká a získaná s prokazatelnou 
příčinou, jako jsou déletrvající intubace, tracheostomie a nebo 

von Rokitansky Karl Freiherr (1804–1878) – rakouský patolog (narozen v Hradci 
Králové). Patří mezi nejvýznamnější patology své doby, za svůj život se podílel na 
více než 30 000 pitvách (některé zdroje uvádějí ještě vyšší počet), během kterých 
objevil řadu chorob a vrozených anomálií. V roce 1834 se stal prosektorem Vídeňské 
všeobecné nemocnice a byl jmenován mimořádným profesorem patologické anato-
mie. Zavedl užívání titulu MUDr.

(zdroj informací: archiv redakce)
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jinak vzniklé poškození průdušnice např. inhalace škodlivin, 
nádor nebo infekce.

Vrozená stenóza průdušnice je vzácná a je součástí hypo-
plazie dýchacích cest, kompletní prstence průdušnice bez pars 
membrancei ev. cévní útlak průdušnice zvenčí. Vzácně mají 
pacienti stenózu průdušnice bez jiného prokázaného pora-
nění či traumatu. Ve většině případů se tato stenóza nachází 
v  subglotickém prostoru nebo v  horní třetině průdušnice. 
Tyto případy jsou „idiopatické“ a vyskytují se převážně u žen. 
Uvažuje se o možné úloze estrogenů či o vyvolávající příčině 
gastroezofageálního refluxu a možné aspiraci do průdušnice 
(Damrose 2008).

U pacientů je dominujícím příznakem námahová dušnost 
prohlubující se během zvýšené zátěže. Před zúžením průměru 
pod 10 mm se pocit dušnosti neobjevuje. Další příznaky jsou 
pískoty, kašel a stridor.

Na RTG plic prokazujeme zúžení sloupce vzduchu v prů-
dušnici. Detailní zobrazení poměrů v průdušnici nám podá až 
2D a 3D CT rekonstrukce trachey.

Vyšetření plicních funkcí pacientů s  idiopatickou stenó-
zou průdušnice potvrzují fixované nebo i  variabilní snížení 
plicních parametrů, a  to jak inspiratorních, tak i  exspirator-
ních. Bronchoskopické vyšetření za zrakové kontroly potvr-
zuje zúžení průdušnice. Biopsie stenózy je schopna prokázat 
ve vzorku fibroblasty a buňky potvrzující chronický zánětlivý 
proces (Cordier 2011).

Dilatace se prováděla dříve mechanicky postupně s dila-
tátory se zvětšujícím se průměrem. V současnosti se dilatace 

provádí pomocí balonku naplněného vzduchem s kontrolova-
ným tlakem. Stenóza průdušnice se řeší vaporizací laserem. 
V případě chirurgického řešení – vytětí zúženého úseku prů-
dušnice – je v  literatuře uváděna úspěšnost tohoto zákroku 
více než 90 % (Liberman et Mathisen 2009).

Kazuistika
V naší kazuistice bychom rádi uvedli případ hocha s nále-

zem vzácné kombinace tracheálního divertiklu spojeného 
s recidivami blanité stenózy průdušnice.

Chlapec se narodil ve 38. týdnu gravidity (2 600 g, 49 cm), 
nebyl kříšen ani ventilován. Kojen byl asi 9 měsíců, očkování 
dle kalendáře bez reakce, od 3 let chodil do MŠ a nebyl častěji 
nemocen, v  minulosti nebyl hospitalizován, úraz neprodělal. 
V únoru 2009 v devíti letech věku prodělal na lyžařském výcviku 
katar horních cest dýchacích s nepravidelným, jen minimálně 
produktivním kašlem, který přetrvával, a s postupně se zhor-
šující dušností. Postupně byl vyšetřen alergologem, ORL 
odborníkem, pneumologem v  místě bydliště – nebyla potvr-
zena žádná patologie a  stanovena byla jen symptomatická 
léčba. Dědeček si všiml, že se chlapec stále více zadýchával při 
námaze i rekreačním stolním tenise. Když dušnost během šesti 
měsíců omezovala dokonce čtení ve škole i pohyb, na naléhání 
učitelky se rodiče obrátili na dětskou kliniku.

Přijali jsme astenického chlapce (143 cm, 32 kg), který se 
při řeči zadýchával, ale dýchání nad plícemi bylo bez vedlej-
ších fenoménů. Při spirometrickém vyšetření jsme zjistili sní-
žení parametrů prokazující stenózu dýchacích cest (obr. č. 1) 

Obr. č. 1: Vstupní spirometrie před bronchoskopií
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bez odpovědi po bronchodilatačním testu se salbutamo-
lem. Proto jsme provedli HRCT vyšetření plic a  3D rekon-
strukci. Jako vedlejší nález jsme překvapivě prokázali tra-
cheální divertikl velikosti 6x2  mm v  úrovni 2.  chrupavky 
průdušnice a  stenózou trachey asi 1,5  cm pod hlasivkami  
(obr. č. 2, 3, 4). Následnou flexibilní bronchoskopií jsme pro-
kázali kruhovou vlající blanitou stenózu průdušnice s decho-
vými fázemi a orificium tracheálního divertiklu. Chrupavky 
průdušnice byly normálně utvářené. Stav jsme prokonzulto-
vali s prof. Kolkem, který během dalšího sezení (2. 11. 2009) 
provedl v celkové anestezii vaporizaci stenózy zadní poloviny 
trachey NdYAG laserem (Sharplan 3000, s energií 30 W). Po 
odstranění drobných nekróz klíšťkami jsme provedli dilataci 
balonkem (Boston Scientific) pod kontrolou jeho tlaku na 
8 mm. Za týden jsme při kontrolní flexibilní bronchoskopii 
neprokázali stenózu, jen vstup do divertiklu (obr. č. 5). Plicní 
funkce již byly v  rozmezí normálních hodnot odpovídající 
výšce a hmotnosti chlapce (obr. č. 6). Subjektivně se cítil bez 
potíží a dýchání bylo volné. Při kontrole za měsíc byl zcela 
bez potíží.

V lednu 2010 při kontrole chlapec uvedl pocit mírné duš-
nosti, kašel přítomný jen minimálně. Při spirometrickém 
vyšetření jsme prokázali mírné snížení náležitých hodnot 
(FVC 74 %; FEV1 74 %). Pro zhoršení dušností jsme v dubnu 
2010 provedli bronchoskopii a překvapivě opět objevili blani-
tou stenózu ve stejném místě a vstup do divertiklu. Provedli 
jsme opět vaporizaci stenózy laserem s  následnou dilatací 
balónkem. Po týdnu při kontrolním vyšetření jsme opět ste-
nózu nezjistili a průsvit trachey byl na 9 mm. S odstupem jsme 
provedli 24hodinovou pH-metrii k vyloučení gastroezofageál-
ního refluxu (GER), jako možné příčiny vzniku stenózy prů-
dušnice, která byla negativní. Chlapec byl v dalším období bez 
příznaků a spirometrie byla též bez patologických hodnot.

Stav mírné dušnosti s poklesem spirometrických hodnot 
se opět objevil v září 2010 a při bronchoskopickém vyšetření 
jsme opět vaporizovali stenózu trachey a následně dilatovali 
balónkem.

Za rok (září 2012) jsme překvapivě při stejných subjektiv-
ních potížích prokázali blanitou stenózu průdušnice ve stej-
ném místě a  ošetřili laserem a  provedli dilataci. Do května 

Obr. č. 2, 3, 4: HRCT vyšetření plic s 3D rekonstrukcí. V úrovni C5/6 se zobrazuje divertikl 4 mm délky 6 mm, šíře trachey 
v této úrovni je asi 8 mm, kaudálněji je průměr trachey 12 mm.
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Obr. č. 5: Trachea s divertiklem po vaporizaci membrány 
laserem a dilataci balónkem
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2013 je chlapec zcela bez potíží a  spirometrie vykazuje nor-
mální náležité hodnoty.

Diskuse
V  literatuře jsou popsány vzácné nálezy tracheálních 

divertiklů jak vrozených, tak i  získaných. I  stenóza průduš-
nice není častá vrozená malformace a  je nejčastěji získaná. 
U  našeho pacienta jsme neprokázali žádné trauma průduš-
nice, nebyl ventilován ani vážněji nemocen. Současný výskyt 
tracheálního divertiklu a  blanité stenózy u  dítěte je vzácný. 
Pozdní manifestace příznaků omezující aktivity chlapce až 
v 9. roce života nás vedla k úvaze, že během růstu a zvětšování 
průměru průdušnice docházelo k „vytahování“ tkáně chybně 
založené společně se vzniklým divertiklem stěny průdušnice. 
Avšak překvapující recidivy blanité stenózy projevující se jak 
subjektivními potížemi (pocit mírné dušnosti a neproduktivní 
kašle), tak zhoršením spirometrických funkcí přes vaporizaci 
tkáně stenózy a následnou dilataci tuto naši domněnku vzniku 
stenózy vylučují. Použití vaporizace laserem je bezpečné 
a rychlé odstranění stenózy bez vzniku významnějšího otoku 
projevujícího se zhoršením dechových funkcí a  pacientem 
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bylo výborně snášeno. Následné dilatace balónkem byly také 
bez komplikací. Vaporizace laserem a  dilatace stenózy prů-
dušnice je postup doporučovaný v  literatuře. Využití stentu 
k řešení stenózy průdušnice se u dětí naopak nedoporučuje.

Závěr
U  chlapce s  dušností jsme prokázali tracheální divertikl 

se stenózou trachey. Po vaporizaci laserem a  dilataci balón-
kem došlo k odstranění stenózy. I přes tento výkon došlo pře-
kvapivě 3x k  recidivě stenózy ve stejném místě. Vaporizace 
laserem a následná dilatace balónkem stenózy průdušnice je 
i u dětí efektivní bezpečná metoda. Původ divertiklu a  reci-
div stenózy průdušnice je nám neznámý. Otázkou pro nás 
zůstává, zda poslední recidiva blanité stenózy průdušnice 
u našeho pacienta byla opravdu poslední?
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Souhrn:
Uvedená kazuistika informuje o možnostech mezioborové spolupráce a léčby decho-

vých obtíží vyvolaných sportovními aktivitami (tenis na vrcholové úrovni) u pacientky 
s bronchiálním astmatem. Dechové obtíže u bronchiálního astmatu nejsou vždy způso-
bené pouze tímto onemocněním, ale často jsou spojené s dysfunkcí v pohybovém sys-
tému. Nejčastěji se jedná o porušený dechový stereotyp, sníženou sílu dýchacích svalů, 
vadné držení těla a nedostatečnou aktivaci hlubokého stabilizačního systému páteře. 
Pouze komplexní vyšetření může vést ke zjištění příčin dechových obtíží a léčba stano-
vená na základě výsledků vyšetření a mezioborové spolupráce může tyto dechové obtíže 
minimalizovat nebo zcela eliminovat.

Summary:
The effect of physiotherapy treatment on dyspnea management during sport activi-
ties in a female patient with bronchial asthma

This case study informs about multidisciplinary treatment in patient with bron-
chial asthma disease with breathing disorders caused by sports activities (professional 
tennis). Breathing disorders in asthmatic patients are not always caused by the disease, 
but they are often associated with musculoskeletal dysfunction. The most frequently 
reasons are: insufficient breathing movement, decreased respiratory muscle strength, 
poor posture and lack of activation of deep trunk stabilizers. Only a complex assess-
ment can determine the reason of breathing difficulties. Treatment provided on the 
basis of examination results and multidisciplinary cooperation can minimize or elimi-
nate breathing disorders.

Neumannová, K., Kašák, V. Možnosti ovlivnění dušnosti během sportovní zátěže u nemocné s asthma 
bronchiale pomocí rehabilitační léčby. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 10, 3: 13–17, 2013.
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 � astma u vrcholových 

sportovců
 � dechové obtíže
 � spirometrie
 � rozvíjení hrudníku
 � trénink dýchacích svalů
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Úvod
Hlavním cílem léčby astmatu je dosažení a udržení kontroly 

nad astmatem (GINA 2012; ČIPA 2012). Astma pod kontrolou 
znamená, že pacient nemá téměř žádné obtíže a  není ve svých 
činnostech nijak astmatem limitován, což se vztahuje i na pohy-
bové resp. fyzické aktivity. V komplexní farmakologické i nefar-
makologické léčbě astmatu musí být bráno toto hledisko v potaz. 
Výskyt astmatu se primárně nevyhýbá žádné věkové ani zájmové 
skupině, včetně osob, pro které je sport způsobem života, hlav-
ním koníčkem a  pro některé sportovce i  zaměstnáním, neboť 
velká část vrcholových sportovců se sportem po určitou část 
svého života i živí.

Vrcholoví sportovci trpí astmatem pětkrát častěji než zby-
tek populace. Intenzivní fyzická zátěž velice často vyvolává ast-
matické potíže a  někdy může být dokonce jediným faktorem 

vyvolávajícím zhoršení astmatu (Fitch 2012; Helenius et al. 2002). 
Dechové obtíže u pacientů s astmatem mohou být ale také spo-
jeny s dysfunkcí v pohybovém systému. Oslabení dýchacích svalů 
i svalové dysbalance v oblasti trupu se mohou podílet na změnách 
dechového stereotypu (např. paradoxní dýchání, horní hrudní 
dýchání, nedostatečné rozvíjení hrudníku), které jsou často spo-
jeny se zvýšenou dechovou prací a subjektivním pocitem nedo-
statečného nádechu i výdechu, ztíženého dýchání, výskytem duš-
nosti a únavy (Lewit 2003; Chaitow 2002; Neumannová 2011).

Farmakoterapie astmatu vrcholových sportovců se řídí 
stejnými obecnými zásadami, má však svou specifickou dopin-
govou problematiku (Kašák 2012). Primární snahou lékařů 
astmatologů, kteří se starají o vrcholové sportovce s astmatem, 
je umožnit svým pacientům sportovat na vrcholové úrovni 
a v oblasti farmakoterapie podávat takové látky, které nejsou na 
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Seznamu látek zakázaných, tj. nejsou považovány za doping, 
anebo medicínsky podpořit sportovce v  získání tzv. terapeu-
tické výjimky – TV (TUE – therapeutic use exemption) (Kašák 
2012; antidoping 2013). Často se ovšem stává, že i přes veške-
rou snahu astmatologa a pacienta s dobrou compliance a adhe-
rencí k léčbě, nelze dosáhnout kontroly nad astmatem a astma 
sportovce nadále v jeho sportovních výkonech limituje. Pak je 
třeba požádat jiného specialistu o pomocné řešení, v případě 
naší kazuistiky byla pacientka pneumologem odeslána na kine-
ziologické vyšetření a rehabilitační léčbu k fyzioterapeutce.

Kazuistika
Pneumologická část

Pacientka poprvé vyhledala naše oddělení respiračních ne- 
mocí v doprovodu svého otce 28. prosince 2010, když jí bylo 16 let.

Anamnéza
Nynější onemocnění: několik let se léčí na astma na oddě-

lení alergologie a  klinické imunologie, kde bylo diagnostiko-
váno incipientní astma. Pacientka udává ponámahové dechové 
obtíže při větší fyzické námaze – hraje na vrcholové úrovni tenis.

Rodinná anamnéza: otec je alergik, matka má celiakii.
Osobní anamnéza: celiakie, jinak běžné dětské nemoci.
Alergologická anamnéza: od raného dětství má atopický 

ekzém, na podzim a na jaře má oční alergické problémy, pro celi-
akii drží bezlepkovou dietu od 1 roku věku. Pacientka má doma 
mnoho zvířat včetně agam, psů a koček. Alergologickým vyšetře-
ním nebyla prokázána senzibilizace na běžné inhalační alergeny.

Pracovní anamnéza: studuje první ročník gymnázia, hraje 
„ženský tenis“ tj. nehraje s dorostenkami, snaží se dostat do žeb-
říčku WTA (žebříček ženské tenisové asociace), trénuje ji otec.

Farmakologická anamnéza: montelukast (Singulair) tbl 10 mg 
0-0-1, salbutamol (Ventolin Inhaler N) podle potřeby, 7–10 dávek 
za posledního půlroku. Dosud nemá terapeutickou výjimku.

Vyšetření
Fyzikální vyšetření prokázalo normální fyzikální nález, až 

na lehkou dextroskoliózu hrudní páteře. Byl proveden stan-
dardní bronchodilatační test (BDT) se 400 mcg salbutamolu, 
který prokázal lehkou obstrukci (FEV1 – usilovně vydech-
nutý objem za první sekundu byl 2,88  l=73 % náležité hod-
noty – NH, FVC – usilovná exspirační vitální kapacita byla 
3,34  l=81  % NH, MEF25 – maximální výdechový průtok 
na úrovni 25 % vitální kapacity byl 2,0 l/s=81 % NH, PEF – 
maximální výdechový průtok byl 5,83  l/s=72  % NH), BDT 
byl negativní, křivka průtok objem měla tvar korespondu-
jící s  lehkou obstrukcí a hraniční hodnotou vitální kapacity. 
Saturace hemoglobinu kyslíkem měřená pulzním oxymetrem 
(SpO2) byla 99 %. Koncentrace oxidu dusnatého ve vydecho-
vaném vzduchu (FeNO) byla 19 ppb, což je hodnota v mezích 
normálu nesignalizující eozinofilní zánět v dýchacích cestách. 
BMI (index tělesné hmotnosti) byl 20,8 kg/m2.

Sumační skiagram hrudníku zhotovený ve dvou projek-
cích prokázal několik cípatých adhezí staršího data na obou 
polovinách bránice, plicní parenchym byl bez patologického 

nálezu, srdce mělo normální tvar i  velikost. Byla prokázána 
lehká dexstroskolióza hrudní páteře.

Diagnóza a farmakoterapie
Prvotní diagnóza zněla: asthma bronchiale středně 

těžké perzistující, atopický ekzém, alergická rinosinusitida 
a celiakie.

Iniciální terapie: flutikason+salmeterol (Seretide Diskus) 
50/250  mcg 1-0-1, salbutamol (Ventolin Inhaler  N) podle 
potřeby a loratadin (Claritine) tbl 1-0-0.

Průběh
Pacientka přišla za dva měsíce na kontrolní vyšetření, sub-

jektivně i objektivně beze změn, navíc měla soor v dutině ústní. 
Farmakoterapie byla změněna, Seretide Diskus byl nahrazen 
budesonid+formoterol (Symbicort Turbuhaler) 200/6  mcg 
1-0-1. Laboratorní vyšetření prokázalo eozinofilii periferní 
krve 10 %, normální hladinu eozinofilního kationického pro-
teinu (ECP), normální hladinu celkového IgE, vyšetření spe-
cifických IgE neprokázalo senzibilizaci na inhalační alergeny.

Další kontrolní vyšetření za měsíc opět neprokázalo 
žádné změny, trvaly problémy při větší fyzické námaze, spi-
rometrické vyšetření prokázalo lehkou obstrukci s hraničními 
hodnotami FVC, trvaly problémy s výskytem sooru v dutině 
ústní. Léčba byla opět změněna na ciklesonid (Alvesco  160 
Inhaler) 1-0-1, montelukast (Singulair) tbl 10 mg 0-0-1 a sal-
butamol (Ventolin Inhaler  N) podle potřeby. Zároveň byla 
sepsána žádost na Český antidopingový výbor o terapeutickou 
výjimku pro salbutamol.

Při další kontrole 15.  června 2011 udávala pacientka 
subjektivní zlepšení, ale spirometrický nález se neměnil. 
Doporučena objektivizace respiračních ponámahových obtíží 
měřením PEF pomocí výdechoměru. Toto doporučení však 
pacientka ani její rodina prvotně nerealizovala. Další kont-
rolní vyšetření 12. října 2011 prokázalo stejný spirometrický 
nález, pacientka však byla bez obtíží, dechové obtíže pouze 
při výrazné zátěži, v  žebříčku WTA postoupila o  362 míst. 
Farmakoterapie nebyla měněna, pacientka byla odeslána na 
celkové kineziologické vyšetření a rehabilitační léčbu, viz níže.

4.  ledna 2012 se pacientka subjektivně cítila zcela dobře, 
posilovala dýchací svaly, ale přetrvávala lehká obstrukce. Ve 
farmakoterapii byla změněna dávka inhalačního kortikoste-
roidu ciclesonidu na 160 mcg denně, Alvesco Inhaler 160 mcg 
0-0-1, který jí již nevyvolává soor v dutině ústní.

19. června 2012 pacientka opět udávala přetrvávající poná-
mahové problémy při fyzické zátěži, které již objektivizuje měře-
ním PEF, který z maxima 420 l/min klesl na 350 l/min což je 
pokles o 17 % a na 74 % náležité hodnoty, která činila 470 l/min. 
Spirometrické vyšetření a farmakoterapie se nemění a pacientce 
bylo doporučeno kontrolní kineziologické vyšetření a  druhý 
cyklus rehabilitační léčby, který pacientka z  důvodu vyššího 
počtu zápasů mimo trvalé bydliště zahájila až na podzim.

27.  prosince 2012 pacientka intenzivně rehabilito-
vala, udávala výrazné zlepšení tolerance fyzické zátěže. 
Spirometrie poprvé prokázala normální ventilační hodnoty. 
Farmakoterapie zůstala beze změn.
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Rehabilitační část
Pacientka byla odeslána ošetřujícím lékařem na rehabili-

tační léčbu z důvodu přetrvávajícího výskytu dechových obtíží 
během intenzivní pohybové aktivity. U  pacientky se nejvíce 
projevovala dušnost při déle trvajících tenisových utkáních, 
zejména během druhého a třetího setu. V klidu a během běž-
ných pohybových aktivit se u pacientky žádné dechové obtíže 
nevyskytovaly. U  pacientky byla intermitentně přítomná 
bolest zad, většinou v dolní části bederní páteře nebo v oblasti 
přechodu hrudní a bederní páteře vpravo.

Na začátku rehabilitační léčby bylo provedeno vstupní 
kineziologické vyšetření zaměřené jak na celkové hodnocení 
stoje, tak i na cílené vyšetření pohybové složky dýchání včetně 
zhodnocení posturální (stabilizační) funkce bránice.

Vstupní kineziologické vyšetření (26. 10. 2011)
Kineziologické vyšetření stoje prokázalo šikmé postavení 

pánve na podkladě funkční abreviace pravé dolní končetiny – 
snížení podélné klenby vpravo, na které nasedalo skoliotické 
držení páteře. V sagitální rovině byla tendence k aplanaci kři-
vek páteře – zejména ve střední hrudní páteři. V oblasti horní 
poloviny trupu byly zkrácené horní fixátory lopatek (musculus 
trapezius pars descendens, musculus levator scapulae) a  bylo 
přítomné protrakční držení ramen se zkrácením musculus 
pectoralis minor a  sníženou protažitelností fascia pectoralis 
i  fascia clavipectoralis. Palpačně bylo zjištěno zvýšené napětí 
mezižeberních svalů v oblasti horní třetiny hrudníku.

Tento kineziologický nález korespondoval se sníženým 
rozvíjením hrudníku v  úrovni axil a  přes mesosternale ve 
srovnání s  rozvíjením dolní poloviny hrudníku (tab. č. 1). 
Rozvíjení hrudníku bylo hodnoceno pomocí páskové míry ve 
4 úrovních – v úrovni axil, přes mesosternale, přes xiphoster-
nale a v polovině vzdálenosti processus xiphoideus a umbilicus. 
Jako rozvíjení hrudníku je označen rozdíl hodnot naměře-
ných v dané úrovni během maximálního nádechu a výdechu 
(Cahalin 2004). Stereotyp dýchání v  klidu byl bez patolo-
gie, převažuje břišní a  dolní hrudní dýchání. Při hodnocení 

stereotypu dýchání během maximálního nádechu a výdechu 
je zjištěna porucha dechového stereotypu. Dechový pohyb 
během nádechu i výdechu začínal v oblasti břišní a směřoval 
kraniálně do dolní hrudní oblasti, na kterou avšak navazoval 
snížený předozadní pohyb v horní polovině hrudníku spojený 
s  výrazným elevačním pohybem ramen a  celého hrudního 
koše. Subjektivně pacientka hodnotí toto vyšetření (provedení 
maximálního nádechu) jako pocit, že se jí nedaří maximálně 
a plně se nadechnout.

U pacientky byly vyšetřeny hodnoty maximálního náde-
chového a  výdechového ústního tlaku (tab. č. 1). Zatímco 
hodnota maximálního výdechového ústního tlaku dosaho-
vala náležité hodnoty normy (106,7  %), hodnota maximál-
ního nádechového ústního tlaku byla oproti náležité hodnotě 
normy snížená o 16,4 %. Hodnoty norem byly vypočteny dle 
rovnic stanovených pro určení náležitých hodnot maximál-
ního nádechového a výdechového ústního tlaku pro dívky ve 
věkovém rozmezí 7–17 let (Wilson et al. 1984).

U  pacientky se vyskytovaly intermitentně bolesti zad 
v oblasti bederní páteře a přechodu dolní hrudní a bederní 
páteře, proto bylo součástí vyšetření také zhodnocení stabi-
lizační funkce bránice během testování hlubokého stabilizač-
ního systému páteře. Pro posouzení této funkce byl použit 
brániční test a test břišního lisu (Kolář 2010). Během bránič-
ního testu, který se provádí v sedu, byla pacientka vyzvána, 
aby v kaudálním postavení hrudníku zatlačila proti uloženým 
prstům fyzioterapeuta a  snažila se rozšířit dolní část hrud-
níku. V  bráničním testu nebyla pacientka schopna zapo-
jit bránici v  souhře s břišními svaly a  svaly pánevního dna, 
kdy nedošlo k rozšíření dolní části hrudníku laterolaterálně 
a došlo k flektování páteře v hrudním úseku. Při testu břiš-
ního lisu, který se provádí vleže na zádech s dolními konče-
tinami v trojflekčním postavení (při zahájení testu jsou dolní 
končetiny opřené o  horní končetinu fyzioterapeuta), byla 
pacientka instruována k  udržení dolních končetin ve stej-
ném postavení při postupném odstraňování opory. Při prová-
dění testu, byla u pacientky pozorována nesprávná odpověď 
v pohybovém systému: zapojení horní části musculus rectus 
abdominis, migrace umbiliku kraniálně, pacientka nebyla 
schopna udržet kaudální postavení hrudníku, naopak hrud-
ník se dostal do inspiračního postavení. V obou testech tak 
byla zjištěna nedostatečná aktivace hlubokého stabilizačního 
systému páteře. U pacientky byl dále testován stoj na jedné 
dolní končetině na pevné podložce a  na labilních pomůc-
kách, na kterých byla zjištěna snížená schopnost udržení stoje 
na jedné dolní končetině spojená s nedostatečnou aktivitou 
zevních rotátorů kyčelního kloubu a  s  nedostatečnou late-
rální stabilitou v oblasti pánevního pletence spojenou s osla-
bením abduktorů kyčelního kloubu.

Hlavní závěr z výsledků kineziologického vyšetření byl sta-
noven jako funkční porušení pohybové složky dýchání (zvý-
razněné během maximálního dechového manévru) spojené se 
sníženým rozvíjením v horní polovině hrudníku, se snížením 
síly nádechových svalů a  s  přítomnou dysfunkcí hlubokého 
stabilizačního systému páteře.

Tab. č. 1: Vstupní a výstupní hodnoty kineziologického 
vyšetření

1. rehabilitační cyklus 2. rehabilitační cyklus
vstupní 

vyšetření
výstupní 
vyšetření

vstupní 
vyšetření

výstupní 
vyšetření

MIP (cm H2O) 63 111 112 122,3

MIP (% NH) 83,6 147,3 137,8 150,5 

MEP (cm H2O) 112,7 138 146 168,7

MEP (% NH) 106,7 130,7 146,3 169,1 

A (cm) 3 5,5 6 6,5

M (cm) 4 6 6,5 7,5

X (cm) 6,5 7 7,5 8

½ X-U (cm) 5,5 6 6,5 7

Vysvětlivky: MIP – maximální nádechový ústní tlak, MEP – maximální výdechový ústní 
tlak, NH – náležitá hodnota normy, A – rozvíjení hrudníku v úrovni axil, M – rozvíjení 
hrudníku přes mesosternale, X – rozvíjení hrudníku přes xiphosternale, ½ X-U – rozví-
jení v polovině vzdálenosti processus xiphoideus-umbilicus
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Možnosti ovlivnění dušnosti běheM sportovní zátěže  
u neMocné s asthMa bronchiale poMocí rehabilitační léčby

Rehabilitační léčba – 1. cyklus
Z  výsledků kineziologického vyšetření byla sestavena 

cílená rehabilitační léčba, která obsahovala individuální 
léčebnou tělesnou výchovu a měkké a mobilizační techniky. 
Individuální léčebná tělesná výchova zahrnovala techniky 
respirační fyzioterapie, senzomotorickou stimulaci a aktivaci 
hlubokého stabilizačního systému páteře. Hlavní náplní tech-
nik respirační fyzioterapie byla reedukace dechového stereo-
typu. Byly aplikovány následující techniky: kontaktní dýchání, 
aktivní cyklus dechových technik – kontrolní dýchání a cvi-
čení na zvýšení rozvíjení hrudníku, trénink dýchacích svalů 
(ventilatory muscle training) s využitím dechového trenažéru 
Threshold inspiratory muscle trainer (Threshold IMT).

Pro trénink s  dechovou pomůckou Threshold IMT byla 
hodnota odporu nastavena na 30 % maximálního nádechového 
ústního tlaku zjištěného při vstupním vyšetření (19  cm H2O). 
Pacientka prováděla trénink ve dvou typech. Při prvním typu tré-
ninku pacientka prováděla nádech proti nastavenému odporu, 
délka nádechu nebyla maximální, po ní následovala ponádechová 
pauza a po ní výdech, který byl 1,5x delší než nádech. Celé toto 

cvičení v prvním týdnu bylo 2x denně v délce trvání 10 minut, 
v druhém týdnu 2x denně 20 minut a od třetího týdne 2x denně 
30  minut. Od čtvrtého týdne se už čas cvičení neprodlužoval, 
ale docházelo každý týden ke zvyšování hodnoty odporu až po 
trénink proti maximálně možnému odporu na pomůcce (41 cm 
H2O) (obr. č. 1). Druhý typ cvičení byl spojen s provedením 20 
maximálních nádechů proti nastavenému odporu 2x denně. 
Trénink s touto pomůckou byl zahájen v pozici v sedu s oporou 
o horní končetiny (obr. č. 2), po zvládnutí tréninku v této poloze 
byly využity následující polohy: sed bez opory o horní končetiny, 
korigovaný stoj a  stoj na jedné dolní končetině na pevné pod-
ložce, korigovaný stoj a stoj na jedné dolní končetině na labilní 
pomůcce – bosu a propriofoot (obr. č. 3), chůze po rovině a chůze 
do schodů. Trénink dýchacích svalů byl záměrně postupně zapo-
jen do pohybově náročnějších situací, neboť hlavní obtíží paci-
entky byla dušnost během náročných pohybových aktivit.

Aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře byla 
spojena se senzomotorickou stimulací. Byl využit koncept 
dynamické neuromuskulární stabilizace a  postupně nároč-
nější polohy pro senzomotorické cvičení. Senzomotorická 
stimulace byla zahájena nácvikem tzv. „malé nohy“, následo-
val trénink korigovaného stoje, stoje na jedné dolní končetině 
na pevné podložce, stoje na jedné dolní končetině na labilní 
pomůcce – propriofoot a  bosu. Jak již bylo uvedeno výše, 
došlo k propojení tréninku dýchacích svalů a senzomotorické 
stimulace pro ovlivnění dechové i posturální funkce bránice.

Měkké a  mobilizační techniky byly zaměřené na protažení 
fascií hrudníku, uvolnění zvýšeného napětí horních fixátorů 
lopatek pomocí muscle energy technique a  zvýšeného napětí 
mezižeberních svalů v horní polovině hrudníku pomocí manu-
álního ošetření.

Obr. č. 1: Dechová pomůcka Threshold IMT – nastavení 
maximálního odporu na 41 cm H2O
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Obr. č. 2: Základní pozice v sedu pro trénink s dechovou 
pomůckou Threshold IMT
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Obr. č. 2: Korigovaný stoj na bosu (vlevo) a stoj na jedné dolní 
končetině na labilní pomůcce propriofoot (vpravo) v kombi-
naci s dechovým cvičením s pomůckou Threshold IMT
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u neMocné s asthMa bronchiale poMocí rehabilitační léčby

Terapie probíhala ve dvou ucelených osmitýdenních rehabi-
litačních cyklech. První cyklus byl na přelomu roku 2011/2012, 
druhý cyklus byl na podzim roku 2012. Již během prvního cyklu 
rehabilitační léčby došlo k  vymizení subjektivního vnímání 
dechových obtíží při sportovních aktivitách, což bylo spojeno 
s  eliminací nutnosti užívání úlevového inhalačního bronchodi-
latačního léku s rychlým nástupem účinku (RABA). Při výstup-
ním kineziologickém vyšetření bylo zjištěno zvětšení rozvíjení 
hrudníku, zvýšení hodnot maximálního nádechového (o 76,2 %) 
i výdechového ústního tlaku (o 22,4 %), zlepšení aktivace hlubo-
kého stabilizačního systému páteře a  zapojení zevních rotátorů 
a abduktorů kyčelního kloubu při stoji na jedné dolní končetině 
na labilních pomůckách (tab. č. 1). Při bráničním testu byla paci-
entka schopna laterolaterálně rozšířit hrudník a při testu břišního 
lisu nedocházelo ke kraniální migraci umbiliku a pacientka byla 
schopna udržet kaudální postavení hrudníku. Došlo ke snížení 
výskytu bolesti dolní části zad vpravo. Pacientka byla instruována 
po ukončení ambulantní rehabilitační léčby k pokračování jed-
notlivých cvičení během domácího rehabilitačního programu.

Rehabilitační léčba – 2. cyklus
Při kontrolním kineziologickém vyšetření před zaháje-

ním druhého cyklu rehabilitační léčby bylo zjištěno, že během 
vykonávání domácího rehabilitačního programu nedošlo ke 
zhoršení nálezu (hodnoty dosažené po 1.  cyklu rehabilitační 
léčby zůstávaly téměř totožné). Rozdílné procentuální hod-
noty maximálního nádechového a výdechového ústního tlaku 
oproti procentuálním hodnotám normy při prvním rehabili-
tačním cyklu jsou spojené s rozdílnou hodnotou normy, neboť 
pacientka při 2.  rehabilitačním cyklu dosáhla již věku 18  let 
a hodnoty normy byly vypočítány z rovnic pro dospělé (Wilson 
et al. 1984). U pacientky se neobjevily dechové potíže v klidu, 
ojediněle při maximální zátěži. Proto ke stávajícímu domácímu 
rehabilitačnímu programu byly přidány náročnější kombinace 
dechového cvičení, posilovacího tréninku svalů horních a dol-
ních končetin a  senzomotorické stimulace, které dále vedly 
k dalšímu zvětšení rozvíjení hrudníku, zvýšení hodnot maxi-
málního nádechového a výdechového ústního tlaku a zlepšené 
koordinaci svalů a zapojení hlubokého stabilizačního systému 
páteře během posturálně náročnějších typů cvičení (tab. č. 1).

Diskuse
Kombinace dechových obtíží na podkladě onemocnění 

dýchacího systému a funkční poruchy pohybového systému není 
v literatuře často zmiňována a ne u každého nemocného je na tuto 
kombinaci v běžné klinické praxi pamatováno, přestože kombi-
nace těchto poruch může vést ke zvýšenému výskytu symptomů 
onemocnění – jako jsou např. dušnost, obtížná expektorace, či 
bolest při dýchání. Pokud u takto nemocných nejsou řešeny oba 
problémy současně, většinou zde není očekávána odpověď paci-
enta na léčbu. To byl příklad i naší pacientky, která při podání 
úlevového inhalačního bronchodilatačního léku s  rychlým 
nástupem účinku (RABA) subjektivně nevnímala žádné zlep-
šení svých dechových obtíží během zátěže. Na podkladě mezi-
oborové spolupráce byla pacientka ošetřujícím lékařem ode-
slána na rehabilitační léčbu včetně indikace kineziologického 

vyšetření pro zjištění přítomnosti/nepřítomnosti dysfunkce 
pohybové složky dýchání. Po kineziologickém vyšetření byla 
zjištěna funkční porucha pohybové složky dýchání – porušený 
stereotyp dýchání se snížením síly nádechových svalů, kterou se 
podařilo rehabilitační léčbou eliminovat. U pacientky došlo jak 
ke zlepšení objektivně sledovaných parametrů, tak i k vymizení 
dechových obtíží během zátěže a ke snížení nutnosti užívat úle-
vovou bronchodilatační léčbu. Důvodem úspěchu léčby je jistě 
i vysoká adherence pacientky k léčbě, která vykonávala jednot-
livá cvičení každodenně a zařadila je jako nedílnou součást svých 
sportovních tréninků. Je důležité zmínit, že vzhledem k tomu, že 
se jedná o sportovkyni, nebyl u pacientky problém cviky vykoná-
vat a pokračovat v jejich cvičení i po vymizení obtíží.

Závěr
Uvedená kazuistika dokládá důležitost mezioborové spo-

lupráce při léčbě dechových obtíží. Pouze podrobná vyšetření 
jednotlivých odborníků a jejich vzájemná spolupráce mohou 
zajistit upřesnění příčiny obtíží nemocného. Komplexní léčba 
pak dle typu a  tíže onemocnění může většinou vést k  jejich 
minimalizaci, či úplné eliminaci tak, jak tomu bylo u  naší 
pacientky s astmatem.
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Novinky v klasifikaci (ANCA-asociovaných) 
vaskulitid

Zdenka Hrušková, Vladimír Tesař
Klinika nefrologie, VFN a 1. LF UK v Praze

Souhrn:
Vaskulitidy jsou heterogenní skupinou onemocnění charakterizovanou zánětem 

cévní stěny. Na základě převažující velikosti a typu postižených cév se dělí na vaskulitidy 
malých, středních a velkých cév. Podle revidované nomenklatury vaskulitid z roku 2012 
jsou vaskulitidy malých cév dále děleny na ANCA-asociované vaskulitidy a imunokom-
plexové vaskulitidy. Nové názvosloví přineslo změnu některých zažitých názvů (např. 
syndrom Churg-Straussové byl nahrazen pojmem eozinofilní granulomatóza s polyan-
giitidou) a upravené definice jednotlivých onemocnění. Nejedná se však o diagnostická 
ani klasifikační kritéria vaskulitid. Jak je ukázáno na příkladu ANCA-asociovaných 
vaskulitid, pro vědecké práce i běžnou klinickou praxi není ani nové názvosloví jedno-
značné a s novými poznatky lze očekávat, že bude klasifikace dále upravována.

Summary:
News in the classification of (ANCA-associated) vasculitides

Vasculitides represent a heterogeneous group of diseases characterized by the infla-
mmation of the vessel wall. Based on predominant size and type of the affected vessels 
they are divided in vasculitides of small, medium-sized and large vessels. According to 
the revised nomenclature of vasculitides from 2012 the small vessel vasculitides are fur-
ther divided into ANCA-associated vasculitides and immune complex vasculitides. The 
new nomenclature brought a change of some rooted names (for example Churg-Strauss 
syndrome was replaced by eosinophilic granulomatosis with polyangiitis) and it adjus-
ted definitions of individual diseases. However, these are neither diagnostic nor classifi-
cation criteria of vasculitides. As it is demonstrated on an example of ANCA-associated 
vasculitides neither for scientific work nor for a common clinical practice even the new 
nomenclature is unambiguous and the classification is expected to be further adjusted 
with new findings.

Hrušková, Z., Tesař, V. Novinky v klasifikaci (ANCA-asociovaných) vaskulitid. Kazuistiky v alergologii, 
pneumologii a ORL 10, 3: 18–22, 2013.
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Úvod
Vaskulitidy jsou heterogenní skupinou onemocnění, 

jejichž společným charakteristickým znakem je zánětlivá infil-
trace cévní stěny. Ta může vést k poruše perfúze zásobených 
orgánů či k úplné destrukci krevních cév. Jedná se o poměrně 
vzácná, ale potenciálně život ohrožující onemocnění, která 
nezřídka bývají diagnostickým oříškem.

Častým nespecifickým projevem vaskulitid bývá zvýšení 
parametrů zánětu (sedimentace a  C-reaktivního proteinu) 
a tzv. systémové příznaky, např. subfebrilie až febrilie, bolesti 
svalů a kloubů, únava nebo hubnutí. Ostatní orgánově speci-
fické příznaky souvisí s  typem vaskulitidy a  rozsahem orgá-
nového postižení, obecně ale vaskulitidy mohou postihovat 
prakticky každý orgán v lidském těle.

Klasifikace vaskulitid není zcela jednotná. Existuje mnoho 
způsobů, podle nichž je možné vaskulitidy třídit – vaskulitidy 

se mohou dělit na infekční (s přímou invazí patogenu do cévní 
stěny, např. aortitida při syfilis) a neinfekční (kde přímá invaze 
patogenu prokázána není, i když infekce i tak může hrát důle-
žitou roli v patogenezi vaskulitidy, jako např. u kryoglobuline-
mické vaskulitidy asociované s hepatitidou C), nebo na vasku-
litidy primární (idiopatické, samostatné jednotky s  dosud 
neznámou etiologií) a  sekundární (asociované s  jiným one-
mocněním či známým vyvolávajícím agens – např. nádory, 
infekce, léky). Nejčastěji se ale vaskulitidy dělí podle typu 
a velikosti postižených cév na vaskulitidy velkých, středních 
a malých cév (podle konsenzu o názvosloví vaskulitid z kon-
ference v Chapel Hill z roku 1994) (Jennette et al. 1994).

Od doby vzniku tohoto dělení již však uplynulo téměř 20 
let, během kterých se nahromadily nové poznatky o  etiolo-
gii i patogenezi vaskulitid, a  tak když se v  roce 2011 konala 
právě v  Chapel Hill v  USA opět mezinárodní konference 
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o  vaskulitidách, bylo rozhodnuto stávající nomenklaturu 
mírně upravit a aktualizovat. V tomto přehledu bude stručně 
popsána revidovaná „chapel-hillská“ klasifikace vaskulitid 
z roku 2012 (Jennette et al. 2013). V další části textu pak bude 
pozornost věnována zejména tzv. ANCA-asociovaným vasku-
litidám (AAV) a na jejich příkladu ukázána úskalí snahy o kla-
sifikaci onemocnění s tak heterogenním klinickým obrazem. 
Stručně bude představen celorepublikový Registr pacientů 
s AAV.

Revidovaná nomenklatura vaskulitid z roku 2012
Upravená nomenklatura vaskulitid z  roku 2012 včetně 

porovnání s  původním dělením z  roku 1994 je uvedena 
v tabulce č. 1. Základní princip dělení na vaskulitidy velkých, 
středních a  malých cév zůstal i  v  nové klasifikaci zachován. 
Stejně jako v předchozí verzi platí, že jakákoli kategorie vasku-
litid může postihovat cévy všech velikostí a zařazení je voleno 
podle převažujícího typu a  velikosti postižených cév daným 
onemocněním.

Je zřejmé, že hlavní změny v názvosloví se týkají přede-
vším dělení vaskulitid malých cév, které byly nově rozděleny 
na vaskulitidy ANCA-asociované (s  tzv. pauci-imunitním 
obrazem při fluorescenčním histologickém vyšetření cév,  
tj. s téměř se nevyskytujícími imunoglobuliny v cévní stěně) 
a vaskulitidy imunokomplexové (s prominencí imunodepo-
zit v  cévní stěně). Kde to bylo možné, bylo snahou nahra-
dit eponymická pojmenování vaskulitid (např. Henoch-
Schönleinova purpura) systematickým názvoslovím (např. 
IgA vaskulitida).

Vaskulitidy velkých cév jsou vaskulitidy, které postihují 
velké arterie častěji než jiné vaskulitidy. Za velké arterie jsou 
považovány aorta a  její hlavní větve. Do této skupiny patří 
Takayasuova arteritida a  obrovskobuněčná arteritida. Obě 
vaskulitidy postihují častěji ženy, ale zatímco první z  nich 
postihuje zejména pacienty mladší 50 let, obrovskobuněčná 
arteritida je typická pro osoby starší 50 let. Vzhledem k tomu, 
že histopatologický obraz obou onemocnění je identický, 
někteří autoři považují obě choroby za jednu jednotku.

Vaskulitidy středních cév postihují převážně střední 
arterie, definované jako viscerální arterie a jejich větve. Patří 
sem polyarteritis nodosa, nekrotizující arteritida středních 
a  malých cév, která nepostihuje glomeruly nebo arterioly, 
venuly a kapiláry a  není spojena s pozitivitou ANCA proti-
látek. Druhým zástupcem této skupiny je Kawasakiho cho-
roba s  mukokutánním syndromem, typicky se vyskytujícím 
u malých dětí.

Vaskulitidy malých cév postihují převážně malé intrapa-
renchymové arterie, arterioly, kapiláry a  venuly. Jak již bylo 
řečeno, nově se tyto vaskulitidy dělí na ANCA-asociované 
a imunokomplexové vaskulitidy.

ANCA-asociované vaskulitidy (AAV) jsou nekrotizující 
vaskulitidy bez (nebo jen s malým množstvím) imunodepozit. 
Přítomnost ANCA (Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibodies, 
protilátek proti cytoplazmě neutrofilů) u  některých vaskuli-
tid byla známa již od poloviny 80. let minulého století (van 
der Woude et al. 1985), ale v názvosloví z roku 1994 se ještě 
neobjevily. Jedná se o  cirkulující protilátky proti různým 
cílovým antigenům azurofilních granul polymorfonukleár-
ních leukocytů či peroxidáza-pozitivních lysozomů mono-
cytů. Namířeny mohou být proti proteináze 3 (anti-PR3), pak 

Tab. č. 1: Dělení vaskulitid podle konsenzu konference v Chapel Hill z roku 1994 a 2012

velikost 
postižených cév názvosloví z roku 1994 názvosloví z roku 2012

velké
obrovskobuněčná (temporální) arteritida obrovskobuněčná arteritida

Takayasuova arteritida Takayasuova arteritida

střední
polyarteritis nodosa polyarteritis nodosa

Kawasakiho choroba Kawasakiho choroba

malé

Wegenerova granulomatóza ANCA asociované vaskulitidy:
granulomatóza s polyangiitidou (Wegenerova)
eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou (Churg-Straussové)
mikroskopická polyangiitida

Churg-Straussové syndrom

mikroskopická polyangiitida (mikroskopická polyarteritida)

Henoch-Schönleinova purpura

esenciální kryoglobulinemická vaskulitida imunokomplexové vaskulitidy:
anti-GBM choroba
kryoglobulinemická vaskulitida
IgA vaskulitida (Henoch-Schönleinova)
hypokomplementemická urtikariální vaskulitida (anti-C1q vaskulitida)

kožní leukocytoklastická angiitida

Henoch Eduard Heinrich (1820–1910) – německý pediatr. Medicínu vystudoval 
na Univerzitě v Berlíně, kde mezi jeho učitele patřili H. M. Romberg a J. L. Schönlein. 
V roce 1844 se stal asistentem na Univerzitní poliklinice v Berlíně. V roce 1860 si 
v Berlíně otevřel vlastní dětskou polikliniku. V roce 1872 byl po Hermannu Ebertovi 
jmenován ředitelem dětské kliniky nemocnice Charité. Za jeho působení klinika 
významně rozšířila svou působnost. Svým popisem případu purpury spojené s abdo-
minální bolestí (1868) navázal na práci svého učitele J. L. Schönleina, proto toto 
onemocnění dodnes nese jejich jméno – Henoch-Schönleinova purpura, někdy též 
Henochova purpura. 

Schönlein Johann Lukas (1793–1864) – německý lékař. Zpočátku studoval přírodní 
vědy, ale brzy se soustředil na studium medicíny s přesvědčením, že její rozvoj je 
podmíněn užitím fyziky, chemie a dalších přírodních věd. Jeho speciálním zájmem 
byla anatomie mozku. 1839 se usadil v Berlíně (nemocnice Charité) a stal se osobním 
lékařem krále Viléma Frederika IV. Jako první použil k diagnostickým účelům mik-
roskopu ve spojení s chemickou analýzou moči a krve. Nemoc charakterizoval jejím 
průběhem a chemickými, fyzikálními a mikroskopickými nálezy. Publikoval velmi 
málo, ale byl to on, kdo roku 1839 zavedl pojmy hemofílie a tuberkulóza. Jeho popis 
purpura reumatica (dnes známa též jako Schönleinova purpura) zaznamenal student 
a zveřejnil v Allgemeine und spezielle Pathologie und Therapie.

(zdroj informací: archiv redakce)
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obvykle vykazují cytoplasmatický typ fluorescence (c-ANCA), 
nebo je cílovým antigenem myeloperoxidáza (anti-MPO) 
a typ imunofluorescence je obvykle perinukleární (p-ANCA) 
(Jennette et Falk 1997). Podle nové nomenklatury se doporu-
čuje uvádět před jménem vaskulitidy i typ ANCA protilátek, 
např. anti-PR3 pozitivní granulomatóza s polyangiitidou. Část 
pacientů s AAV může být také ANCA negativní, buď proto, 
že nejsme schopni současnými metodami ANCA protilátky 
detekovat, nebo se u  těchto pacientů ANCA protilátky na 
patogenezi onemocnění nepodílejí.

Mezi AAV se řadí tři klinicko-patologické jednotky, a  to 
granulomatóza s  polyangiitidou (GPA, dříve známá pod 
názvem Wegenerova granulomatóza), mikroskopická poly-
angiitida (MPA) a  eozinofilní granulomatóza s  polyangii-
tidou (EGPA, dříve syndrom Churg-Straussové). Původní 
vžitý název Wegenerova granulomatóza bylo v  roce 2011 na 
základě konsenzu 3 světových odborných společností (ame-
rické a  evropské revmatologické a  americké nefrologické 
společnosti) doporučeno opustit pro důkazy o  příslušnosti 

postihují typicky kůži, ledviny a  periferní nervový systém. 
IgA vaskulitida (Henoch-Schönleinova) často postihuje kůži 
a gastrointestinální trakt, postižení ledvin je neodlišitelné od 
IgA nefropatie. Pro hypokomplementemickou urtikariální 
vaskulitidu (anti-C1q vaskulitidu) je typické postižení kůže 
(urtika), běžná je glomerulonefritida, artritida, obstrukční 
plicní nemoc a  oční zánět. Základní kategorie vaskulitid 
(vaskulitidy velkých, středních a  malých cév) jsou v  názvo-
sloví z roku 2012 doplněny ještě o další skupiny, a to:
•	 vaskulitidy postihující různé cévy – jsou to vaskulitidy, 

které mohou postihovat cévy všech velikostí, bez jedno-
značné převahy některého typu. Řadí se k nim Behcetova 
choroba, charakterizovaná rekurentními aftózními vředy 
v ústech a/nebo na genitálních sliznicích, a dále Coganův 
syndrom postihující zejména oči a vnitřní ucho;

•	 vaskulitidy jediného orgánu – jedná se o  vaskulitidy, 
které nemají žádné známky systémového zánětu, nejedná 
se tedy o  např. orgánově limitované formy AAV. Patří 
k  nim např. vaskulitida centrálního nervového systému 
nebo kožní vaskulitida malých cév. Pokud se stane, že 
se dodatečně objeví systémové příznaky, je onemocnění 
překlasifikováno;

•	 vaskulitidy asociované se systémovým onemocněním 
– jedná se o sekundární vaskulitidy, které doprovází jiná 
systémová onemocnění, např. revmatoidní vaskulitida, 
vaskulitida při systémovém lupus erythematosus, sar-
koidní vaskulitida apod.;

•	 vaskulitidy asociované s  pravděpodobnou etiologií – 
pokud je u  některé z  vaskulitid známo předpokládané 
etiologické agens, mělo by být uvedeno v názvu vaskuli-
tidy, např. s hepatitidou B asociovaná polyarteritis nodosa, 
s hepatitidou C asociovaná kryoglobulinemická vaskuli-
tida, s léky asociovaná AAV apod.

Závěrem přehledu o novém názvosloví je třeba uvést, že, 
jak autoři „chapel-hillské“ klasifikace vaskulitid opakovaně 

Friedricha Wegenera k  nacistické straně (Falk et al. 2011) 
a toto doporučení tak respektuje i „chapel-hillská“ klasifikace. 
Syndrom Churg-Straussové byl přejmenován z důvodu zacho-
vání systematičnosti názvosloví.

Podle „chapel-hillské“ definice je MPA nekrotizující vasku-
litida běžně se projevující nekrotizující glomerulonefritidou 
a častým postižením plicních kapilár. Granulomatózní zánět 
chybí. Naopak GPA se projevuje nekrotizujícím granuloma-
tózním zánětem obvykle postihujícím horní a dolní dýchací 
trakt a nekrotizující vaskulitidou, běžná je také nekrotizující 
glomerulonefritida, oční vaskulitida nebo postižení plicních 
kapilár. Konečně EGPA je charakterizována nekrotizujícím 
granulomatózním zánětem bohatým na eozinofily, který často 
postihuje dýchací cesty. Bývá spojena s astmatem a eozinofi-
lií, časté jsou nosní polypy. Jednotlivé typy AAV se liší také 
zastoupením typu ANCA protilátek – viz tab. č. 2 (Kallenberg 
et al. 2006).

Imunokomplexové vaskulitidy jsou spojeny s  přítomností 
imunodepozit v cévní stěně. Často se projevují glomerulone-
fritidou, postižení arterií bývá ve srovnání s  AAV mnohem 
méně časté. Řadíme k  nim i  anti-GBM chorobu spojenou 
s  postižením ledvin (nekrotizující srpkovitá rychle progre-
dující glomerulonefritida) a/nebo plic (plicní krvácení) a pří-
tomností protilátek proti (glomerulární) bazální membráně, 
přestože se o typické imunokomplexové onemocnění nejedná, 
ale imunokomplexy obsahující protilátky proti bazální mem-
bráně jsou tvořeny in situ. Kryoglobulinemické vaskulitidy 

Tab. č. 2: Pozitivita ANCA protilátek u jednotlivých typů 
ANCA-asociovaných vaskulitid

anti-PR3
(% pozitivních)

anti-MPO
(% pozitivních)

granulomatóza s polyangiitidou 70–85 10

mikroskopická polyangiitida 15–40 45–75

eozinofilní granulomatóza 
s polyangiitidou do 5 40

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. 

Churg Jákob (1910–2005) – americký patolog. Narodil se v Polsku v lékařské rodině. 
V roce 1936 získal doktorát a politické události v Evropě ho donutily emigrovat do 
USA. Zde se rozhodl pro dráhu patologa. V  rámci svého výzkumu spolupracoval 
s Lotte Straussovou. Jejich jména nese syndrom Churga-Straussové. Podílel se také 
na výzkumu Wegenerovy granulomatózy, někdy též zvané Wegener-Churg-Klinger 
syndrom. V roce 1966 se stal Churg profesorem patologie. Během své kariéry uve-
řejnil více než 300 vědeckých prací a kromě nich vypracoval i  řadu patologických 
učebnic. 

Straussová Lotte (1913–1985) – americká patoložka. Narodila se v  Německu. 
Doktorát získala v  Itálii. V  roce 1938 emigrovala do USA, kde se nejdříve věno-
vala mikrobiologii. V roce 1941 byla přijata do Mount Sinai Hospital, kde se začala 
působit jako patoložka se specializací na děti. Straussová je považována za průkop-
nici v oboru dětské patologie a je zakladatelkou Společnosti pro pediatrickou pato-
logii. Publikovala více než sto vědeckých prací a  stala se učitelkou mnoha dalších 
patologů. Ve spolupráci s  Jákobem Churgem zkoumala a  pojmenovala syndrom 
Churga-Straussové. 

(zdroj informací: archiv redakce)
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zdůrazňují, jedná se pouze o nomenklaturu vaskulitid, nikoli 
o klasifikační či diagnostická kritéria. Ta pro některé vaskuli-
tidy vydala Americká revmatologická společnost v roce 1990 
(např. Leavitt et al. 1990), ale také ona již dnes úplně nevy-
hovují úrovni současných poznatků. Proto byla zahájena 
velká mezinárodní observační studie DCVAS (Diagnosis 
and Classification of Vasculitis Study) (Luqmani et al. 2011), 
jejímž cílem je vytvořit jednotná diagnostická a  klasifikační 
kritéria pro vaskulitidy. Kritéria by měla lékařům napomoci 
odlišit diagnózu příslušné vaskulitidy nejen proti zdravým 
jedincům, ale i proti jiným typům vaskulitid. Ukončení studie 
se předpokládá v roce 2015.

Jiné možnosti klasifikace ANCA-asociovaných 
vaskulitid

 Jak bylo naznačeno výše, zařazení pacienta s ANCA-
asociovanou vaskulitidou do přesné klinické jednotky (GPA 
vs. MPA) nemusí být úplně jednoduché, navíc i v rámci jedné 
diagnózy může mít onemocnění rozdílný průběh, prognózu 
a vyžadovat jinou terapii. Pro vědecké účely i běžnou klinic-
kou praxi jsou proto hledány jiné způsoby, jak pacienty s AAV 
rozdělit do skupin více zohledňujících jejich prognózu.

Ukazuje se, že význam pro další osud pacienta má počá-
teční závažnost onemocnění a vstupní rozsah postižení vasku-
litidou (Hogan et al. 2005). Evropská společnost pro studium 
vaskulitid (The European Vasculitis Society, EUVAS), zalo-
žená v průběhu první poloviny 90. let 20. století, navrhla kla-
sifikaci AAV podle závažnosti onemocnění v době diagnózy 
(Jayne 2001). Vaskulitidy malých cév jsou v  této klasifikaci 
děleny následovně:

1. lokalizovaná vaskulitida;
2. časná systémová vaskulitida;
3. generalizovaná vaskulitida;
4. těžká renální vaskulitida;
5. refrakterní vaskulitida (tab. č. 3).

Toto dělení má pak přímé terapeutické konsekvence, pro-
tože např. pro terapii časné systémové vaskulitidy je možnou 
alternativou metotrexát, zatímco základním lékem volby pro 
generalizovanou vaskulitidu je cyklofosfamid (nebo nověji 
také rituximab).

Další možné dělení AAV bylo vytvořeno na základě retro-
spektivní clusterové analýzy provedené u  673 evropských 
pacientů s AAV zařazených do klinických studií organizova-
ných EUVAS (Mahr et al. 2013). Pacienti byli tímto způsobem 

rozděleni do 5 skupin, které se mezi sebou lišily rizikem úmrtí 
i rizikem relapsu:

A. renální AAV s pozitivitou anti-PR3 (40 % pacientů);
B. renální AAV bez pozitivity anti-PR3 (32 %);
C. non-renální AAV (12 %);
D. kardiovaskulární AAV (9 %);
E. gastrointestinální AAV (7 %).

Bylo prokázáno, že pacienti s non-renální AAV mají nej-
lepší prognózu stran celkového přežití, ale zároveň mají nej-
větší pravděpodobnost relapsu. Pacienti s  anti-PR3 renální 
vaskulitidou měli lepší přežití, ale vyšší pravděpodobnost 
relapsu v porovnání s pacienty bez anti-PR3 pozitivity.

A  právě rozdíly mezi anti-PR3 a  anti-MPO pozitivními 
pacienty jsou v poslední době stále více zdůrazňovány, přes-
tože dosud – včetně nového názvosloví z  roku 2012 – byly 
AAV vždy hodnoceny a studovány společně. Je známo, že anti-
PR3-ANCA pozitivní vaskulitida se vyskytuje více na severu 
Evropy, zatímco na jihu převažuje anti-MPO pozitivní vasku-
litida (Watts et Scott 2012). Geografické rozdíly existují i mezi 
Evropou a  Asií, kde se anti-PR3-ANCA protilátky vyskytují 
mnohem méně (Watts et Scott 2012). Předpokládaný gene-
tický vliv byl potvrzen výsledky celogenomové analýzy GWAS 
(Lyons et al. 2012), v  níž byla anti-PR3-ANCA pozitivita 
asociována s  polymorfismy v  genech HLA-DP, SERPINA-1 
(kódujícím alfa1-antitrypsin) a  PRTN3 (kódujícím cílový 
antigen – proteinázu 3), zatímco anti-MPO pozitivita s poly-
morfismy v HLA-DQ. Tato studie jednak definitivně prokázala 
genetický podklad AAV a jednak odhalila zmíněné genetické 
rozdíly mezi pacienty anti-PR3-ANCA a  anti-MPO-ANCA 

Tab. č. 3: Klasifikace ANCA-asociovaných vaskulitid podle závažnosti onemocnění

klinická podskupina celkové příznaky typický stav ANCA ohrožení životních funkcí sérový kreatinin (µmol/l)

lokalizovaná ne + nebo - ne <120

časná systémová ano + nebo - ne <120

generalizovaná ano + ano <500

těžká renální ano + ano >500

refrakterní ano + nebo - ano jakýkoliv

Behçet Hulusi (1889–1948) – turecký dermatolog. Za první světové války pracoval 
jako dermatolog ve vojenské nemocnici v Edirne. Po válce pak rozšiřoval své znalosti 
za odborného pobytu v Budapešti a Berlíně. Po návratu do Turecka si v Istanbulu zří-
dil soukromou praxi a pracoval také v Hasköy Venereal Diseases Hospital. Byl velmi 
aktivním autorem odborných statí a lektorem na lékařských kongresech. Zajímal se 
o syfilis (velká monografie Clinical and Practical Syphilis), leishmaniózu, parazitická 
onemocnění, mykózy a další problematiku. Nesmrtelnost jeho jménu přinesl popis 
choroby publikovaný v Archive of Dermatology (1936), nicméně úplnému meziná-
rodnímu přijetí této jednotky (M. Behçet) došlo až o téměř 10 let později. 

Takayasu Mikito (1860–1938) – japonský oftalmolog. Profesor oftalmologie na 
University of Kanazawa. T. arteritidu prezentoval na 12. výročním kongresu Japonské 
oftalmologické společnosti v roce 1908 ve Fukuoka na kazuistice 21leté ženy. 

Kawasaki Tomisaku (1925) – japonský pediatr. Promoval na lékařské fakultě uni-
verzity v Chiba. Po 40 let poté pracoval na dětském oddělení nemocnice Červeného 
kříže v Hiroo v Tokiu. Dětské onemocnění, dnes nesoucí jeho jméno, poprvé zazna-
menal v roce 1961 u 4letého chlapce. V roce 1967 popsal na 50 případů – později se 
ukázalo, že tato choroba je v Japonsku výrazně častější než jinde. 

(zdroj informací: archiv redakce)
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pozitivními, přičemž asociace nalezených polymorfismů 
s dělením podle klinických diagnóz (GPA vs. MPA) byla mno-
hem menší než v případě rozdělení podle pozitivity protilá-
tek. Lepší odlišení prognózy při rozdělení pacientů podle typu 
ANCA protilátek než podle klinického syndromu (alespoň co 
se týče pravděpodobnosti relapsu) pak potvrzují i  jiní autoři 
(Lionaki et al. 2012).

Do budoucna lze proto očekávat, že typ ANCA protilá-
tek se objeví v nových klasifikačních schématech. Vzhledem 
k uvedeným rozdílům by bylo lepší studovat anti-PR3 a anti-
-MPO asociované vaskulitidy odděleně i v klinických studiích, 
což ovšem naráží na problém nízké incidence a  prevalence 
onemocnění (Watts et Scott 2012).

Národní klinický registr pacientů  
s ANCA-asociovanou vaskulitidou

Díky Národnímu klinickému registru pacientů s  AAV 
máme i  v  České republice povědomí o  zastoupení typů 
ANCA protilátek – převažují zde anti-PR3 pozitivní paci-
enti, tedy „severský evropský typ“ (Hrušková et al. 2012). 
Celorepublikový registr AAV vznikl v roce 2009 a jeho cílem 
je zmapovat základní charakteristiky AAV v České republice 
a zlepšit dostupnost nových terapeutických možností zejména 
pro pacienty se závažným či refrakterním průběhem one-
mocnění. Do registru v tuto chvíli přispívá 9 nefrologických,  
4 revmatologická, 2 imunologická a 1 pediatrické centrum ze 
7 měst České republiky (Praha, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec 
Králové, Brno, Olomouc, Ostrava). Počátkem srpna 2013 
bylo do registru vloženo 673 pacientů. Kromě jednorázového 
zadání retrospektivních dat je u žijících pacientů vždy zahá-
jeno prospektivní sledování a 2–4x za rok vkládány aktuální 
informace. Registr tak poskytuje unikátní data o  pacientech 
s tímto onemocněním v ČR. Data jsou do registru vkládána 
pomocí elektronického formuláře přes zabezpečenou webo-
vou aplikaci. Výstupy z registru jsou pravidelně aktualizovány 
a prezentovány na českých i zahraničních kongresech.

Vzhledem k tomu, že AAV stojí na pomezí mnoha lékař-
ských oborů (kromě nefrologie, revmatologie a  imunologie 
také pneumologie, ORL aj.), bylo by vhodné registr doplnit 
i o pacienty sledované u lékařů jiných oborů. Pokud by Registr 
ANCA-asociovaných vaskulitid čtenáře zaujal, je možné kdy-
koli kontaktovat autory tohoto textu.

Závěr
I podle revidovaného názvosloví zůstává základním rozdě-

lením vaskulitid třídění podle velikosti a typu postižených cév. 
Názvosloví je obecně přijímáno, ale není zcela jednoznačné 
a  s  novými poznatky lze očekávat, že bude klasifikace dále 
upravována.
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18. díl – Diferenciální diagnóza plicních nádorů

Klíčová slova: 
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(FOB)
 � bronchoscopic findings
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Případ 25.
77letá pacientka, nekuřačka, důchodkyně, která dříve pra-

covala jako kuchařka ve školce a nyní již několik let pracuje 
spolu s  dalšími dobrovolníky pro Charitu – třídí darované 
šatstvo.

Diagnostický souhrn: chronická ICHS, hypertenze, horní 
dyspeptický syndrom, vředová choroba gastroduodena od 
roku 2001, stav po resekci střeva pro divertikulózu a hysterek-
tommii pro myomatosis uteri (1987), neurastenický syndrom 
(opakovaně léčena v psychiatrické léčebně, naposledy v roce 
2011).

Pacientka měla týdny trvající dráždivý neproduktivní 
kašel, dušnost, v posledních dnech febrilie. Praktickým léka-
řem přeléčena azithromycinem.

Pro progresi obtíží hospitalizována 21. června 2012 na 
interním oddělení Nemocnice a.s. v Litomyšli. Terapie: cefuro-
xim, klarithromycin (Klacid 500 mg), doxycyklin (Doxybene 
200 mg).

Pro RTG obraz rozsáhlých kondenzací v oblasti levé plíce 
a  tumorózní levý plicní hilus byla odeslána 28. června 2012 
k bronchoskopickému vyšetření v OLÚ Jevíčko.

Obr. č. 1: Skiagram hrudníku  (12. 6. 2012)
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Na příkladu kazuistik tří pacientek, které byly odeslány k bronchoskopickému vyšetření za účelem potvrzení či vyloučení pře-
devším zhoubného nádoru plic, bychom chtěli ukázat a připomenout, že je stále aktuální nutnost pamatovat v rámci diferenciální 
diagnostiky i na možnost specifické etiologie onemocnění.

Bronchoskopické vyšetření (28. 6. 2012)
Trachea volná, hlavní carina štíhlá, ve střední čáře 

(obr.  č. 2/1). Vpravo je sliznice difúzně atrofická, horní 
lobární bronchus se větví bifurkací (obr. č. 2/2). V periferii, 

která je v dohledu fibroskopu volná, je sliznice lehce zarudlá 
(obr. č. 2/3,4).
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V  distální průdušnici a  levém hlavním bronchu je šedo-
bílý sekret ulpívající na stěně, sliznice je zarudlá, prosáklá, 
periferně a  v  levém horním lobárním bronchu s  rozsáhlými 
„plastickými“ bílými povlaky (obr. č. 3/1–4, obr. č. 4/1–4). Byly 

provedeny čtyři výplachy na nespecifickou floru (NF) a citli-
vost, na Kochův bacil (BK) a cytologii, kartáčkový stěr a aspirát 
cévkou na cytologii. Z  levého hlavního a  horního lobárního 
bronchu provedeno i několik excizí k histologickému vyšetření.

Segmentální bronchy horního lobárního bronchu vlevo 
jsou volné. Sliznice je výrazně zarudlá, prosáklá, fragilní, 

hrbolatá (obr. č. 5/1–4). Vyšetření na NF + citlivost rozšířena 
o selektivní vyšetření kvasinek a plícní.

Obr. č. 2: Bronchoskopické vyšetření (28. 6. 2012)

Obr. č. 3 a 4: Bronchoskopické vyšetření (28. 6. 2012)

Obr. č. 5: Bronchoskopické vyšetření (28. 6. 2012)

29. 6. 2012 Mikrobiologická laboratoř OLÚ Jevíčko – 
výplachy z levého hlavního a horního lobárního bronchu mik-
roskopicky pozitivní na BK. MGIT kultivace a  šestitýdenní 
kultivační vyšetření pozitivní se závěrem: Mycobacterium 
tuberculosis s citlivostí na základní antituberkulotika.

Od 29. 6. 2012 hospitalizována v  OLÚ Jevíčko, od 
30.  6. 2012 nasazena terapie antituberkulotiky (AT): isoniazid 
(INH) + rifampicin (RIF) + ethambutol (Sural).

V úvodu hospitalizace byla přítomná výrazná elevace jater-
ních testů: S-ALT 6,38  µkat/l, S-AST 7,1  µkat/l. Rifampicin 

(Rifadin) nahrazen v  AT kombinaci streptomycinem. Spolu 
s  tím přidaná hepatoprotektivní terapie vedla k  normalizaci 
jaterních testů během čtyř týdnů.

Od 24. 8. 2012 léčena INH + ethambutol, streptomycin 
pro vertigo a exantém po 44 dnech vysazen.

Od srpna 2012 je pacientka na BK negativní, kontrolní 
PS hrudníku prokázal výraznou regresi původního nálezu. 
Perzistuje akcentovaný levý plicní hilus a  snížená transpa-
rence levého nadbráničního pole.
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Obr. č. 6: PS hrudníku (23. 8. 2012)
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Obr. č. 7: PS hrudníku (8. 10.2012)
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Kochův bacil epiteloidní buňky

Obr. č. 8–13: Histologické vyšetření: známky TBC bronchitidy s přítomností epiteloidních granulomů a kaseózní nekrózou.
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Hospitalizace ukončena 12. 10. 2012. Doporučena antitu-
berkulotická terapie INH + ethambutol (Sural) do 25. 2. 2013 
– celkem devět měsíců.

Případ 26.
79letá pacientka, nekuřačka, starobní důchodkyně, dříve 

pracovala v dělnických profesích.
Subjektivní obtíže: progresivní úbytek hmotnosti (20  kg 

za 6  měsíců), celková slabost, nechutenství, dráždivý kašel 
s  expektorací žlutých hlenů. Návštěvu praktického lékaře 

oddalovala, léčila se od listopadu 2011 bylinkami. Od června 
2012 hospitalizována na spádovém interním oddělení.

Asthenia somatica až kachexia – tělesná hmotnost 42 kg, 
výška 162 cm.

Infiltrace, v.s. tumorózní, pravé plíce s hilovou lymfadeno-
patií (LAP). Suspektní karcinomatózní lymfangiopatie vpravo. 
Diferenciální diagnostika: intersticiální proces jiné etiologie. 
Parakardiálně vpravo menší zánětlivá infiltrace, suspektní 
metastáza v levém horním plicním poli.

CT plic z 22. června 2012 ukázalo v pravé horní plíci roz-
sáhlé smíšené intersticiální změny spíše charakteru akutní 
léze (intersticiální pneumonie), která nemá vzhled karcino-
matózní lymfangiopatie. Kondenzace plicního parenchymu 
vpravo charakteru bronchopneumonie, bronchiektázie. 
Jednoznačná tumorózní léze nebyla prokázána.

Ultrasonografie břicha z 18. 6. 2012 ukázala solitární cho-
lecystolitiázu, esofagogastroduodenoskopie z 27. 6. 2012 pak 
Barretův jícen, velký vřed duodenálního bulbu bez známek 
krvácení. Helicobacter pylori negativní, histologicky – chro-
nický zánět kardie.

Závěr vyšetření byl: bronchopneumonie vpravo s  elevací 
CRP. Nemocná byla postupně léčena antibiotiky (amoxicilin 
– Amoksiklav, klarithromycin – Klacid, cefotaxim – Ceftax) 
s klesající dynamikou zánětlivých markerů a ústupem subjek-
tivních obtíží. Po celkem 18denní hospitalizaci byla propuštěna 
a objednána za měsíc k rehospitalizaci – plánováno kontrolní 
vyšetření PS hrudníku, kontrolní gastroskopie a kolonoskopie 
v rámci dovyšetření pro úbytek tělesné hmotnosti a anemii.
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Obr. č. 14: PS hrudníku (16. 6. 2012)
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7.–9. srpna 2012 byla rehospitalizována na interním oddě-
lení Nemocnice  a.s. Svitavy, kde byla 7. 8. 2012 provedena 
gastrofibroskopie s  normálním nálezem a  8. 8. 2012 kolo-
noskopie, která ukázala dvě plošné vředové léze terminálního 
ilea, drobné eroze až malé ulcerace v tračníku, divertikulózu 
levého tračníku, dvě tečkovité eroze v sigmatu a vnitřní hemo-
roidy. Nález nevysvětloval hubnutí ani vysokou elevaci CRP 
(84,4...83,2 mg/l).

Infiltrace vpravo ve středním plicním poli s  vytažením 
a zvětšením pravého plicního hilu. Progrese velikosti i sytosti 
zastření – imponuje jako vyvíjející se atelektáza. Retikulární 
kresba v pravém horním plicním poli.

Doporučeno doplnit bronchoskopické vyšetření pro přetr-
vávající podezření na tumor pravého plicního hilu.

Obr. č. 15: PS hrudníku (8. 8. 2012)
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V  průdušnici a  pravém bronchiálním systému hojně 
mukopurulentního šedobílého sekretu (obr. č. 16/1 – hlavní 
carina a  hlavní bronchy). Levý bronchiální systém volný 
s  lehce zarudlou sliznicí. Obr. č. 16/2 – pravý hlavní bron-
chus; obr. č. 16/4 – pravý střední a  dolní lobární bronchus;  
obr. č. 16/3 – pravý horní lobární bronchus, oble širší interseg-
mentální carina, B3 dx. – nástěnně ulpívající „plastické“ povlaky.

Obr. č. 17/1 – široce oblá intersegmentální carina, pravý 
horní lobární bronchus s  prosáklou, zarudlou, fragilní 

Obr. č. 16–18: Bronchoskopické vyšetření (15. 8. 2012)

sliznicí. Obr. č. 17/2,3 – „vlající“ organizované hmoty v B3 dx.  
a pigmentace v periferii B3 dx.

Obr. č. 16/4, 17/4 – pravý střední, dolní lobární bron-
chus a B6 dx. Výplachy z  trachey a všech lobárních bronchů 
na NF a citlivost, BK, cytologii a opakované excize z B3 dx na 
histologii.

Obr. č. 18/1,2 – stav po excizích z intersegmentální cariny 
pravého horního lobárního bronchu. Obr. č. 18/3,4 – pravá 
periferie – pravý střední a dolní lobární bronchus a B6 dx.

O
br

áz
ek

: 4
x 

ar
ch

iv
 au

to
rů

16/1 16/2 16/3 16/4

O
br

áz
ek

: 4
x 

ar
ch

iv
 au

to
rů

17/1 17/2 17/3 17/4
O

br
áz

ek
: 4

x 
ar

ch
iv

 au
to

rů

18/1 18/2 18/3 18/4

Bronchoskopické vyšetření (15. 8. 2012)
Před vyšetřením telefonická informace z  gastroenterolo-

gické ambulance Nemocnice  a.s. Svitavy: histologický nález 
z  excizí tlustého střeva (8. 8. 2012) byl popsán jako možný 

obraz Crohnovy choroby, ale může být i  specifické etiologie 
(prim. MUDr. Z. Kerekes, Patologie s.r.o., Litomyšl).
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Zajímavé bronchologické (a morfologické) náleZy 
18. díl – diferenciální diagnóZa plicních nádorů

Závěr vyšetření: pravděpodobně tuberkulózní bronchitis.
Bronchoskopické vyšetření bylo provedeno 15. 8. 2012, 

výplachy bronchů byly bezprostředně poté zpracovány mik-
robiologickou laboratoří OLÚ Jevíčko. Za dvě hodiny byla 
potvrzena masivní BK mikroskopická pozitivita.

Histologické vyšetření endobioptických vzorků bronchi-
ální sliznice: fragmenty epiteloidního granulomu s  kaseózní 
nekrózou. Nález svědčí pro specifickou – tuberkulózní 
– bronchitidu.

nekrotická tkáňepiteloidní lem lymfocyty v okolí

Obr. č. 19–22: Histologické vyšetření endobioptických vzorků
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epiteloidní buňky – protáhlá jádranekrotická drť
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Pacientka byla přijata k  hospitalizaci a  léčení v  OLÚ 
Jevíčko. Hospitalizována byla od 16. 8. 2012 do 23. 11. 2012. 
Mantoux  II text negativní, QuantiFERON TB Gold  
1,43  IU/ml – pozitivní. Bronchoalveolární laváž (BAL)  
z  15. 8. 2012: všechny vzorky mikroskopicky i  kulti-
vačně pozitivní, stejně tak sputum. Výsledek diferenci-
ace: Mycobacterium tuberculosis se zachovanou citlivostí na 
všechna antituberkulotika.

Antituberkulotická terapie: rifampicin (Benemicin), iso-
niazid (Nidrazid), ethambutol (Sural) – s  postupným zlep-
šováním stavu. Úvodní léčba trojkombinací AT užita po tři 
měsíce, pyrazinamid (PZA) pro gastrointestinální intoleranci 
nebyl podáván. Propuštěna 19. března 2013 na AT kombinaci 
isoniazid + rifampicin v dobrém stavu.
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Zajímavé bronchologické (a morfologické) náleZy 
18. díl – diferenciální diagnóZa plicních nádorů

Případ 27.
Žena, 72 let, nekuřačka, starobní důchodkyně, dříve pra-

covala jako úřednice ve spořitelně. Rodinná anamnéza: otec 
se léčil pro TBC plic, zemřel na bronchogenní karcinom 
v 63 letech, matka pacientky zemřela v 77 letech na zánět plic. 
Sestra pacientky zemřela v 39 letech na karcinom prsu.

Diagnostický souhrn: stav po ablaci obou prsů pro karci-
nom (vlevo v roce 2007, vpravo v roce 2011), stav po radio-
terapii (2008), stav po chemoterapii, t.č. hormonální terapie 
– exemestan (Aromasin), stav po zánětu plic vpravo (červe-
nec 2012), koxartróza st. II, lumboischiadický syndrom (LIS) 
vpravo, cholecystolitiáza (dle ultrazvukového vyšetření).

Trvalá onkologická dispenzární péče v MULTISCAN s.r.o. 
Pardubice. 10. 8. 2012 provedeno PET CT vyšetření ve FN 
Hradec Králové se závěrem: vícečetná ložiska v dolním laloku 
levé plíce, ve středním a dolním plicním laloku vpravo infilt-
ráty do 15 mm. Ložiska jsou suspektní z metastatického posti-
žení, nelze vyloučit ani zánětlivou etiologii. Pacientka ode-
slána onkologem k bronchoskopickému vyšetření.

Obr. č. 23: PS hrudníku (10. 10. 2012)
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Obr. č. 24: PS hrudníku (19. 11. 2012)
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Obr. č. 25: PS hrudníku (27. 8.2012)
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Obr. č. 26–28: Bronchoskopické vyšetření (22. 8. 2012)
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Zajímavé bronchologické (a morfologické) náleZy 
18. díl – diferenciální diagnóZa plicních nádorů

Závěr: mukopurulentní bronchitis vlevo, difuzní atrofie 
bronchiální sliznice l.  utq. – nezjištěny přímé ani nepřímé 
známky neoplastického procesu.

Obr. č. 26/2 – pigmentace v odstupu B6 dx.
Obr. č. 27/1–4 – modravý nádech sliznice v periferii levého 

horního lobárního bronchu, mukopurulentní sekrece v B6 sin. 
(obr. č. 27/3) a v dolním lobárním bronchu vlevo (obr. č. 27/4).

Obr. č. 28/1–4 – vzhledem k  charakteru sekretu vlevo  
a  slizničním změnám bylo provedeno vyšetření výplachů 
bronchů i na BK.

Cytologické vyšetření (výplachy bronchů) ukázalo mírný, 
nespecifický mukopurulentní zánět. Mikrobiologické vyšet-
ření: nález acidorezistentních tyček, ve dvou vzorcích z BALu 
na +++ (Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae).

Mikrobiologická laboratoř Brno ze vzorku z  BALu  
30. 10. 2012 – výsledek diferenciace: Mycobacterium avium-
-intracelulare complex.

Dne 5. 12. 2012 byla hlášena rezistence na základní AT. 
Citlivost zachována na klofazimin (Lamprene), klarithromy-
cin, cykloserin, amikacin.

Pacientka hospitalizována v  OLÚ Jevíčko od 24. 8. do  
13. 12. 2012. Mantoux II test negativní, QuantiFERON s hra-
ničním výsledkem 0,34 IU/ml (norma 0,35 IU/ml).

Od 25. 8. 2012 zahájena AT terapie: isoniazid (Nidrazid) 
2,5,0, rifampicin (Benemicin 150  mg) 0,3,0, ethambutol 
(Sural) 0,3,0. Doxycyklin (Doxybene 100  mg 1,0,0) podán 
k přeléčení nespecifické flory z BALu). Po 14 dnech pro ele-
vaci jaterních testů rifampicin (Benemicin) vysazen, podá-
vána hepatoprotektiva. V  AT léčbě pokračováno kombi-
nací streptomycin 0,5  g 1,0,0 + isoniazid + ethambutol. Od  
6. 12. 2012 změněna AT léčba dle citlivosti na dvojkombinaci 
klofazimin (Lamprene) 2,0,0, klarithromycin (Klabax 250) 
1,0,0 a doporučeno pokračovat v léčbě po dobu 12 měsíců (do 
13. 12. 2013).
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Obr. č. 29: Kontrolní PS hrudníku během pobytu (12. 10. 2012)
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Obr. č. 30: Kontrolní PS hrudníku při propuštění do 
ambulantní péče (12.12.2012))
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Rozhovor

Ve dnech 12.–14. června se v Horním Smokovci ve Vysokých Tatrách uskutečnil 18. kongres Slovenské a České pneumolo-
gické a ftizeologické společnosti. O odpovědi na několik otázek, které by přiblížily toto významné setkání, jsme společně požádali 
přední slovenské pneumoložky – prezidentku kongresu, prof. MUDr. Evu Rozborilovou, CSc., a předsedkyni organizačního 
výboru prof. MUDr. Ruženu Tkáčovou, DrSc.

Paní profesorko, kongresy našich národních odborných 
pneumologických společností jsou, navzdory samostat-
nosti našich republik, pořádány společně, střídavě jeden rok 
v Čechách a v dalším na Slovensku. V čem tkví hlavní výhody 
této spolupráce? Jak různé či společné jsou problémy české 
a slovenské pneumologie?

Kongres slovenskej a českej pneumologickej a ftizeologickej 
spoločnosti je najväčším a najvýznamnejším odborným, vedec-
kým a vzdelávacím podujatím slovenských a českých pneumo-
lógov. Tohtoročný už XVIII. spoločný kongres sa konal v dňoch 
12.–14. 6. 2013 vo Vysokých Tatrách.

Medicínsky odbor pneumológia a ftizeológia sa v oboch štá-
toch teší rastúcej pozornosti odbornej i  laickej verejnosti. Je to 
z  dôvodu celosvetového nárastu morbidity a  mortality jedného 

prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.
prezidentka kongresu

prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc.
předsedkyně organizačního výboru kongresu

z  najzávažnejších respiračných ochorení, ktorým je chronická 
obštrukčná choroba pľúc. Incidencia, prevalencia a  morta-
lita tohto ochorenia má výrazne stúpajúci trend v  oboch štá-
toch. Táto skutočnosť sa premietla aj do obsahu podstatnej časti 
odborných prednášok, ktoré na kongrese odzneli. S podobne veľ-
kým záujmom sa stretli prednášky, ktoré boli venované ďalším 
odborným témam: asthma bronchiale, intenzívnej starostlivosti 
v pneumológii, transplantácii pľúc a pľúcnej hypertenzii, spánko-
vým poruchám dýchania, zápalovým ochoreniam pľúc, tuberku-
lóze. Spektrum prednášok bolo rozšírené o hrudníkovú chirurgiu 
a o nové poznatky v oblasti nádorových ochorení pľúc. Súčasťou 
kongresu bola aj sesterská sekcia, ktorá bola na dobrej odbornej 
úrovni.

Celé odborné zameranie jednotlivých sekcií kongresu vychá-
dzalo, resp. potvrdzovalo spoločné súčasné medicínske problémy, 
s ktorým sa stretávajú pneumológovia v zdravotných systémoch 
oboch štátoch. Išlo teda o vzácne osobné stretnutia odborníkov 
s rovnakým medicínskym zameraním. Stretnutie malo osobitnú 
spoločenskú atmosféru, založenú na dobre fungujúcich pria-
teľských kontaktoch.

Môžem len potvrdiť, že tohtoročný spoločný kongres sa opäť 
zaradil medzi vydarené odborné podujatia slovenských a  čes-
kých pneumológov.

Pneumologové v Tatrách opět společně

Již z rozsahu organizačního a programového výboru je 
zjevné, že zajistit odbornou akci takové velikosti jistě není 
snadné. S  jakými programovými úskalími bylo třeba se 
vypořádat? A jaké byly hlavní cíle kongresu?

Hlavnou víziou kongresu bolo posunúť hranice poznania 
v pneumológii a ftizeológii v rámci širokej komunity pneumo-
lógov zo Slovenskej a  Českej republiky. Medzi ciele kongresu 

Za rozhovor poděkoval Karel Vízner

patrilo prezentovať najnovšie vedecké poznatky ako aj klinické 
skúsenosti v  širokom spektre pododborov pneumológie, čím 
účastníci kongresu získali prehľad o najnovších trendoch v pre-
vencii, diagnostike a liečbe ochorení, s ktorými sa stretávajú vo 
svojej praxi. Z  hľadiska tvorby programu kongresu hlavným 
úskalím bolo harmonicky zladiť prednášky do jednotlivých blo-
kov. S radosťou však môžem konštatovať, že podľa odozvy účast-
níkov kongresu sa nám skutočne podarilo dosiahnuť v programe 
súlad medzi jednotlivými blokmi.

Mohu Vás požádat o Váš osobní pohled na konferenci? 
Přinesl 18. kongres nějaká odborná překvapení? Co Vás 
osobně nejvíce zaujalo či potěšilo?

Konferencia sa niesla v  mimoriadne priateľskom duchu, 
bola plná entuziazmu a nádeje, že odbor pneumológia a ftizeo-
lógia bude naďalej rásť ako v Čechách tak i na Slovensku. Veľká 
účasť mladých pneumológov bola toho dôkazom.
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Kapitoly z historie
Začátky a konce Masarykovy ligy  
proti tuberkulóze – III. díl
Milan Kubín

Masarykova liga proti tuberkulóze (MLPT, Liga) vznikla několik dní po návratu T. G. Masaryka do vlasti (1918) z nadšení a vůle 
lékařů celé tehdejší hierarchie české medicíny, státníků, politiků i veřejných činitelů různých směrů a vyznání. V této době umíralo 
v Československu na tuberkulózu (TBC) více než 35 000 osob ročně, tj. 260 na 100 000 obyvatel (1920) a úmrtnost na TBC byla v ČSR 
téměř třikrát vyšší než v některých západoevropských státech. Údaje o nemocnosti neexistovaly, neboť nebylo povinné hlášení. Boj 
proti TBC narážel nejen na nedostatek finančních prostředků, ale také na nízkou kulturní a ekonomickou úroveň ohrožené populace 
a v neposlední míře i na nedostatek odborných lékařů (Jedlička 1932; Křivinka 1981). Liga vyzvedla problém TBC jako nejtíživější 
důsledek válečného strádání a poválečných obtíží a spojila pod prestižním názvem dřívější roztříštěné aktivity protituberkulózního 
boje v Českých zemích. Od počátku cílil svůj program i na Slovensko a Podkarpatskou Rus, kde byl problém TBC ještě závažnější. 
Liga byla nevládní organizací humanitárního charakteru s význačnou medicínskou složkou a vedle obrovského potenciálu tisíců nad-
šených spolupracovníků disponovala také vysokými finančními prostředky, které dovolovaly systematické budování sítě dispenzářů, 
podporu lůžkových zařízení, rozvíjení sociální péče o nemocné a jejich rodiny a preventivní akce u dětí a mladistvých ohrožených 
TBC nákazou. Byla neodmyslitelnou součástí protituberkulózního boje První československé republiky a se ctí obstála také v období 
Protektorátu, kdy utrpěla ztrátami životů celé řady svých vedoucích i řadových pracovníků odvetou za účast na protinacistickém 
odboji (Ježdík 1925; Křivinka 1981).

měl být hlasem pro lepší socialistickou budoucnost naší drahé 
republiky“. Všechny odbory MLPT se měly hlásit u akčních 
výborů Národní fronty ke spolupráci v předvolební kampani, 
měly vysvětlovat svým členům, že účast na volbách je národní 
povinností a přesvědčovat voliče, že vláda pracuje pro blaho 
širokých vrstev národa (Provolání 1948).

Sloučení MLPT s Československým červeným 
křížem a její faktický zánik

Existence MLPT jako veřejnoprávní instituce nesoucí ve 
svém názvu jméno T. G. Masaryka, opírající se ve své třiceti-
leté historii o aktivity odborných i dobrovolných pracovníků 
a disponující velkým movitým i nemovitým majetkem, nebyla 
slučitelná s pojetím jednotného socialistického zdravotnictví. 
Stejně jako jiné dobročinné organizace, měla být i Liga zau-
jata do rámce Čs. červeného kříže jako jediné nevládní dob-
rovolné instituce s  humanitárním zaměřením. Proti tomuto 
řešení podal rozklad zemský sbor MLPT v  Bratislavě, který 
argumentoval tím, že soustředění činnosti sociálně-zdravot-
ních spolků pod vedení Červeného kříže realizované před 
30  lety na Slovensku se neosvědčilo, neboť jeden spolek tak 
rozmanitou práci nedokáže zvládnout. Stejné stanovisko zau-
jal moravský zemský svaz MLPT, který mj. navrhoval, aby 
ČSČK a MLPT měly jednotné správní gremium při zachování 
samostatnosti obou spolků (Národní archiv). Námitky obou 
zemských spolků nebyly však vzaty v úvahu při projednávání 
definitivního řešení další existence MLPT.

Zásady sloučení byly projednány na schůzích akčního 
výboru MLPT 7. 10. a 7. 12. 1950. Slučovací proces měl být 
přirozeným důsledkem budování socialismu a socialistického 
zdravotnictví v Československu podle hesla „Ochrana zdraví 

Únor 1948 v životě MLPT
Bezprostředně po únorových událostech se již 27. 2. 1948 

přihlásila MLPT jako nositelka protituberkulózního boje v ČSR 
k  účasti na všem, co je v  zájmu sociálního pokroku našeho 
národa, jehož jediným hlavním společným úkolem je pomá-
hat ze všech sil v boji o lepší zdraví Čechů a Slováků (Provolání 
1948). Obdobné provolání vydal také akční výbor slovenského 
ústředí Ligy (Prevolanie 1948). Akční výbor pražského ústředí 
MLPT ustavený 6. 3. 1948 za předsednictví doc. E. Břeského 
vydal obsáhlé provolání, v  kterém připomíná síť 350 odborů 
MLPT s  více než 150 000 členy a  její mezinárodní postavení 
v rámci Mezinárodní unie proti TBC. Uvedl, že např. v roce 1947 
získala Liga z příspěvků svých členů a příznivců a z dalších akti-
vit více než 7 000 000 Kčs, kterými byly financovány zejména 
preventivní akce pro děti ohrožené TBC a  sociální příspěvky 
nemocným a  jejich rodinám. Členové Ligy také spolupraco-
vali na dalších preventivních akcích, jako bylo např. hromadné 
snímkování obyvatelstva a BCG vakcinace dětí a mladistvých.

Akční výbor očekával u  všech svých spolupracovníků 
kladný poměr k  lidově demokratickému zřízení a  k  nové 
vládě a požadoval, aby byli z řad členstva vyloučeni všichni, 
kteří nemají kladný vztah k  socialistické přestavbě našeho 
státu. Provolání akčního výboru MLPT bylo rozesláno řadě 
redakcí denního tisku, ministerstvu zdravotnictví a  sociální 
péče a dalším institucím. Očista MLPT byla posléze dokon-
čena v březnu 1948, kdy všechny její složky dostaly na výzvu 
ústředního akčního výboru Národní fronty příkaz hlásit jme-
novitý seznam členů svých výborů a vyznačit jména těch, kteří 
byli v rámci očisty svých funkcí zbaveni.

Květnové volby roku 1948 byly ve znamení jednoty národa 
a „hlas odevzdaný pro jednotnou kandidátku Národní fronty 
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pracujících je dílem pracujících samých“. ČSČK měl být vybu-
dován jako masová a lidová organizace jako pomocná organi-
zace státní správy pro plnění důležitých zdravotních, sociál-
ních a pohotovostních úkolů a jako složka obrozené Národní 
fronty měla mít i  významné poslání politické, neboť svým 
posláním náleží k nejdůležitějším celonárodním organizacím 
(Národní archiv).

Vlastní ukončení činnosti MLPT probíhalo jako její 
25.  valný sjezd 9. 12. 1950 v  Lékařském domě v  Praze za 
účasti 113 delegátů ze 75 odborů MLPT českých krajů, dele-
gátů zemských sborů, zástupců řady ústavů, úřadů a  insti-
tucí. Jednání řídil předseda MLPT doc. E. Břeský, který 
vzpomněl otců-zakladatelů MLPT a  obětí nacistické perze-
kuce z řad činovníků Ligy a význačných protituberkulózních 
osobností. Po řadě referátů přednesených činovníky MLPT 
i  představiteli řady institucí přednesla hlavní ideový referát  
P. Kopřivová, úřadující místopředsedkyně ČSČK. Uvedla 
např., že ČSČK není již výsadou žádné společenské vrstvy, 
neboť se stal pokrokovou masovou a  lidovou organizací, 
která se dala plně do služeb pracujícího lidu a  prohlásila, 
že sloučení MLPT s  ČSČK přispěje k  úspěšnému plnění 
Gottwaldovy pětiletky. Za Čs. pneumologickou a ftiseologic-
kou společnost (ČSPFS) promluvil její předseda prof. Josef 
Skládal. Připomněl záslužnou práci MLPT za dobu jejího 
30letého trvání a vzpomenul obětavého úsilí jejích funkcio-
nářů a dobrovolných pracovníků i členů zemřelých v boji proti 
nacismu. Ocenil také vědeckou a výchovnou činnost MLPT, 
která vedle svého oficiálního časopisu Boj proti tuberkulóze 
založila v roce 1939 časopis Rozhledy v tuberkulóze a odbor-
nou činnost ČSPFS podpořila peněžitým darem 500 000 Kč 
a  odkazem své odborné knihovny do její péče. Svůj projev 
ukončil emfatickým závěrem: „MLPT se dnešním dnem roz-
chází, ale neumřela. V linii dialektického vývoje zanikají jen 
její pracovní metody zcela přirozeně adaptované na nesnad-
nou práci v kapitalistickém režimu, za něhož po první světové 
válce vznikla. Ale právě ta okolnost, že dědici jejího poslání se 
staly dnešní náš lidově-demokratický stát, dnešní náš lidově-
-demokratický ČSČK a ve vší skromnosti i Čs. pneumologická 
a ftizeologická společnost, je nejlepším svědectvím správnosti 
a bohatosti pracovní linie MLPT i potvrzením nutnosti jejího 
vzniku i dialektické nutnosti dnešního jejího zániku, ale při-
tom zase nového života její dosavadní práce v  pokrokověj-
ších moderních formách. Čest MLPT a  její velké práci, ať 
žije státní socialistická protituberkulózní politika, ať žije její 
lidový a  masový pomocník ČSČK, zdar Čs. pneumologické 
a  ftizeologické společnosti“. Likvidační sjezd MLPT uzavřel 
její předseda doc. E. Břeský přáním, abychom se dočkali doby, 
kdy TBC přestane být sociální chorobou. Sjezd byl ukončen 
Písní práce.

Formální ukončení existence MLPT bylo ovšem násle-
dováno řadou organizačních a ekonomických opatření navr-
žených akčním výborem MLPT, po faktické likvidaci Ligy 
ne však vždy splněných. Ústřední výbor MLPT měl ve své 
činnosti pokračovat jako subkomise při programové komisi 
ČSČK a jejím předsedou měl být zvolen doc. E. Břeský. V kra-
jích a  okresech měly být zřízeny protituberkulózní odbory, 

činovníkům a  členům MLPT mělo být přiznáno členství 
v místních orgánech ČSČK; časopis Rozhledy v  tuberkulóze 
měl být vydáván Čs. pneumologickou a  ftiseologickou spo-
lečností s přílohou pro otázky prevence a sociálně-zdravotní 
politiky boje proti TBC (náhradou za časopis Boj proti tuber-
kulóze); ČSPFS měl být poskytnut příspěvek 500 000 Kčs na 
vědecké práce a publikační činnost a do její správy měla pře-
jít odborná knihovna MLPT; v  ústředí ČČK měl být zřízen 
zvláštní fond určený boji proti TBC. MLPT disponovala čis-
tým jměním ve výši 1 708 017 Kčs, vlastnila nemovitý maje-
tek v  hodnotě 1 458 545 Kčs (šlo o  několik domů v  Praze 
i venkovských lokalitách, stavební parcely a polnosti, zřejmě 
z odkazů a darů příznivců) a také sbírku obrazů profesora K. 
Špilara (rovněž z  odkazu) v  hodnotě 161 960 Kčs (Národní 
archiv). Jako příklad nesplněných převodů majetku MLPT 
do správy ČSČK uvádíme bezplatné předání dřívějšího sídla 
Ligy v Praze na Malé Straně do majetku hl. města Prahy v roce 
1959. Také návrh na uchování odborné knihovny MLPT ve 
správě ČSPFS nebyl realizován a knihovna našla své nouzové 
umístění ve Státním zdravotním ústavu. V časopise Rozhledy 
v tuberkulóze byla likvidace MLPT oznámena pouze formou 
nepodepsané 33řádkové noticky na poslední straně ročníku 
10/1950.

Závěry
Masarykova liga proti tuberkulóze byla založena krátce po 

vzniku první Československé republiky v  roce 1920 s  cílem 
vytvořit jednotící organizaci boje proti TBC na celém území 
nově vzniklého státu. V této době umíralo u nás na TBC více 
než 35 000 osob ročně, tj. 260 na 100 000 obyvatel (1920) 
a úmrtnost na TBC byla v ČSR téměř třikrát vyšší než v někte-
rých západoevropských státech. Úmrtnost na TBC mimo-
plicní tvořila téměř deset procent celkové úmrtnosti na TBC 
a značnou měrou se na ní podílely dnes téměř neznámé nebo 
vzácně se vyskytující formy TBC mozkových plen, laryngu 
nebo TBC miliární. Údaje o nemocnosti neexistovaly, neboť 
nebylo povinné hlášení. Tuberkulóza byla převážně nemocí 
dětí, dospívajících a  mladistvých a  její diagnostika se opí-
rala o fyzikální vyšetřovací metody, nitrokožní tuberkulinové 
testy, přímou mikroskopii sputa a RTG skiaskopii. V  terapii 
TBC bylo dosahováno maxima možného dlouhodobou kli-
dovou hygienicko-dietetickou léčbou, kolapsoterapie byla 
v  začátcích a  stejně jako diagnostika, také léčba narážela na 
nedostatek odborných lékařů.

Základními funkčními jednotkami Ligy byly poradny-
-dispenzáře, jejichž úkolem byla diagnostika TBC, evidence 
nemocných, péče o případné finanční zabezpečení jejich léčby 
i finanční výpomoc jejich rodinám. Dalším úkolem byla pre-
vence TBC v dětském věku formou zotavovacích letních táborů 
nebo dlouhodobým pobytem ohrožených dětí ve venkovských 
rodinách, poskytováním sociálních příspěvků nemajetným 
nemocným a  jejich rodinám apod. Liga vydávala odborné 
časopisy a  metodické příručky pro lékaře a  střední zdravot-
níky, pro laickou veřejnost pak širokou škálu výchovných 
a informativních materiálů, jako např. letáků, plakátů a nále-
pek, vydala výchovný film a organizovala osvětové přednášky 
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o  boji proti TBC. Finanční prostředky byly získávány z  pří-
spěvků a darů členů a příznivců Ligy, z odkazů a výnosu vlast-
ního nemovitého majetku a ze subvencí ministerstev zdravot-
nictví a sociální péče a jiných veřejných institucí.

Ztráta jména T. G. Masaryka v  názvu Ligy byla jen for-
mální stránkou násilného omezení její činnosti běhen druhé 
světové války. Existence Ligy byla ohrožena v  období hey-
drichiády, kdy nacistická správa rozhodovala o jejím zrušení 
odvetou za aktivní účast členů Ligy na atentátu na Heydricha 
potrestanou jejich smrtí i smrtí členů jejich rodin na popravi-
šti. Následné uvalení nacistické nucené správy však umožnilo 
paradoxně zachovat aktivity Ligy v plném rozsahu a připravit 
je na obnovení činnosti v osvobozené republice v poválečném 
období.

Krátké poválečné období činnosti Ligy v  letech 1945–
1950 bylo poznamenáno rozpaky o  její úloze v podmínkách 
postátněné zdravotnické péče a  všeobecného zdravotního 
pojištění. Postavení Ligy jako celorepublikového koordinač-
ního centra boje proti TBC mělo být řešeno podle modelu 
obdobných zahraničních nevládních dobrovolných sdružení 
soustředěných v  Mezinárodní unii proti TBC. Dosud auto-
nomní poradny-dispenzáře Ligy byly převedeny v roce 1947 
do svazku ústavů národního zdraví a  o  dalším osudu Ligy 
bylo definitivně rozhodnuto v  roce 1950. Jedinou dobrovol-
nou nevládní organizací se stal Československý červený kříž, 
do jehož svazku byla převzata Liga se svým movitým i nemo-
vitým majetkem i finančními prostředky.
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Alexis Carrel
28. 8. 1873–5. 11. 1944
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Francouzský patofyziolog a experimentální chirurg Alexis 
Carrel je v historii světové medicíny uváděn jako lékař, který 
zavedl cévní steh a vyřešil problém přežívání tkáně in vitro.

Narodil se v  městečku Sainte-Foy u  Lyonu v  rodině 
obchodníka. Otec však brzy zemřel a  tak malého Alexise 
vychovávala přísná matka. V roce 1896 ukončil úspěšně studia 
na lékařské fakultě lyonské univerzity a ještě v jeho průběhu 
se stal členem učitelského sboru fakulty pro anatomii a expe-
rimentální chirurgii. Již od roku 1896 publikoval celkem 24 
článků o řadě problémů klinické a experimentální chirurgie. 
O čtyři roky později dosáhl hodnosti doktora. V letech 1900–
1902 působil v  Lyonu nejprve jako prosektor a  později jako 
profesor na lékařské fakultě.

Dva roky nato, znechucen tím, že závistiví kolegové zne-
možnili jeho členství v  chirurgickém týmu lyonské nemoc-
nice, emigroval nejprve do Kanady a  později do USA, kde 
zpočátku pracoval ve Fyziologickém ústavu v  Chicagu a  od 
roku 1906 v Rockefellerově ústavu v New Yorku. V roce 1912 
se stal jeho řádným členem. O rok později se oženil s vdovou 
Miou de la Mairie (vlastní děti spolu neměli, vyrůstal s nimi 
jen manželčin syn z  předchozího manželství). Během první 
světové války sloužil ve francouzské armádě. Vedl nemocnici 
a výzkumné středisko blízko fronty, kde mu pomáhala man-
želka jako zdravotní sestra. U  válečných zranění vyvinul ve 
spolupráci s chemikem Henry Dakinem tzv. Carrel-Dakinův 
roztok účinkující proti infekci plynovou snětí. Za své zásluhy 
v této válce získal Carrel několik vojenských vyznamenání od 
několika států (USA, Belgie, Velká Británie i Švédsko) – kromě 
své vlasti – Francie, což jej velmi mrzelo. Když se po válce 
vrátil do Rockefellerova ústavu v New Yorku, stal se prvním 
ředitelem zdejší nové nemocnice s 36 lůžky určené k výcviku 
vojenských a civilních chirurgů.

Po mnoha letech (až v roce 1929) se vrátil do Francie, ale 
o jeho zkušenosti nebyl zájem. Proto znovu odjel do ciziny 
a do Francie se vrátil až v roce 1941; o tři roky později také 
v Paříži na zápal plic a srdeční selhání zemřel. Připomeňme 
si, že od roku 1940 byl předsedou protifašistické lékařské 
organizace.

Carrel se nejprve věnoval anatomii a  chirurgii, ale poté 
jej velmi zaujaly poznatky o  transplantacích kůže a  kostí. 
Připomeňme si je velmi stručným výčtem. Již staří Indové 
před mnoha staletími, zejména slavný lékař Sušruta (6.–
5. století př. n. l.), uměli dělat umělé nosy, na něž se kůže 
brala ze zad pacienta. Průkopníkem v  transplantaci kůže 
v moderní medicíně byl francouzský lékař Jacques Reverdin 
(1842–1900), jehož metodu rychlého hojení ran zdokonalil 
německý chirurg Karel Thiersch (1822–1895). Rakouský chi-
rurg Lorenz Böhler (1885–1973) později doporučil pokrý-
vat čerstvé rány většími kousky kůže. Na základě získaných 
zkušeností vznikaly nové metody a mnoho chirurgů dosáhlo 
v  tomto směru cenných úspěchů. Velmi záhy se podařila 

například transplantace kostí. Ale stále bylo poměrně velmi 
daleko k transplantaci orgánů.

Jakmile Carrel pochopil, že bez vyřešení metody šití cév 
není transplantace možná, soustředil se naplno na dva, pro 
transplantaci navzájem související problémy – sešívání cév 
a  přežívání tkáně mimo organismus. Jak uvádí Jiří Černý 
ve svém medailonu Alexise Carrela v  „Přemožitelích času 
č.  13“ Carrel se začal zabývat cévní chirurgií kolem roku 
1894. Podnětem se stala smrt francouzského prezidenta Sadi 
Carnota (1837–1894), který se stal obětí atentátu – skuteč-
nou příčinou úmrtí bylo vykrvácení z přerušené portální žíly. 
Ošetřující chirurgové tehdy nebyli schopni zastavit mohutné 
krvácení, ani sešít poraněnou žílu. V roce 1902 se mu podařilo 
vypracovat techniku cévní anastomózy. K šití používal jemný 
nevstřebávající se šicí materiál (hedvábí) a velice jemné jehly. 
Vyvinul metodu otočení konců přerušených cév jako manžet, 
čímž je mohl spojit k  sobě tak, aniž by krev přišla do styku 
s jinou tkání než hladkou výstelkou cév.
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Slovenský autor Juraj Bober ve své publikaci „Laureáti 
Nobelovy ceny“ popisuje jeho unikátní pokus. V rámci výzkumu 
přežívání izolovaných tkání v  roce 1912 vložil do skleněné 
nádoby naplněné živným roztokem, připraveným z  kuřecích 
embryonálních tekutin a  krevní plazmy, jenž neobsahoval 
žádné choroboplodné zárodky, tkáň z kuřecího srdce a poda-
řilo se mu tuto tkáň udržovat při životě 27 (!) let, přičemž každý 
druhý den preparát čistil a  opatřil novým živným roztokem. 
Čas od času z něho musel kousek odříznout, jinak by byly prav-
děpodobně prostory laboratoře nebyly stačily velmi rychle ros-
toucí kultuře. Carrel tím vlastně poprvé dokázal, že buněčné 
tkanivo je možné udržet v laboratoři naživu uměle a že buňky 
mají schopnost ve vhodných podmínkách dále růst a dělením 
se rozmnožovat – podle všeho bez časového omezení.

Mezi léty 1904–1910 provedl Alexis Carrel spolu se svým 
kolegou Charlesem Guthriem (1880–1963) celou sérii expe-
rimentů, při nichž transplantovali ledviny, srdce a jiné orgány 
pokusným zvířatům. Právě v  tomto období Carrel vyvinul 
již zmiňovanou metodu anastomózy krevních cév, která se 
stala základem standardní techniky dodnes chirurgy užívané. 
Třebaže jeho konečným cílem bylo využití tohoto postupu pro 
pacienty se selháním ledvin, brzy si uvědomil, že taková kli-
nická aplikace bude možná, teprve až se vyřeší základní biolo-
gické problémy odmítnutí.

Americký historik medicíny Sherwin B. Nuland ve své 
obsáhlé knize „Lékařství v průběhu staletí“ cituje z Carrelova 
dopisu z roku 1914 švýcarskému chirurgovi Theodoru Emilu 
Kocherovi (1841–1917), nositeli Nobelovy ceny za fyziologii 
a medicínu z roku 1909 (za práce o fyziologii, patologii a chi-
rurgii štítné žlázy): „Co se týče homoplastické transplantace 
(aloimplantáty) orgánů, jako například ledviny, nikdy jsem se 
nesetkal s pozitivními výsledky, které by přetrvaly, zatímco auto-
plastická transplantace (autoimplantáty) měla vždy pozitivní 
výsledky. Je třeba daleko hlouběji probádat biologickou stránku 
věci a zjistit, jakými prostředky se dá předejít reakci organismu 
proti novému orgánu“.

Carrelův spolupracovník Charles Guthrie již o dva roky 
dříve napsal: „Třebaže byla hlášena spousta experimentů, zatím 
nikdo neuspěl s  udržením zvířete naživu po dostatečně dlou-
hou dobu, když mělo ledvinu nebo slezinu jiného živočicha po 
vyjmutí jeho vlastních ledvin. Vyhlídky nejsou v  žádném pří-
padě beznadějné a  zásady imunity, které sklízejí tak skvělé 
výsledky v  mnoha jiných oborech, by asi stálo za to otestovat 
i v tomto případě“.

Významný je i Carrelův vynález perfuzní pumpy, určené 
k zásobování izolovaného orgánu krví a kyslíkem. Svými pra-
cemi v  Rockefellerově ústavu se stal natolik známým, že jej 
prezident Americké chirurgické společnosti Rudolph Matas 
(1860–1957) pozval, aby výroční zasedání této prestižní lékař-
ské společnosti seznámil se svými výsledky v experimentální 
chirurgii aorty a s transplantacemi.

Z  Carrelových prací vynikají zejména „Tkáňová kultura 
a  buňková fyziologie“ (1924) a  „Orgánové kultury“ (1938). 
Pevné přátelství na celý život uzavřel Alexis Carrel se slavným 
americkým chirurgem Harveyem Cushingem (1869–1939) 
– byl to právě on, kdo se nejvíce zasloužil o  jeho přijetí do 
Rockefellerova ústavu.

V knize „Člověk – tvor neznámý“ z roku 1935 vyslovuje své 
poněkud extrémistické názory na smysl života a lidské společ-
nosti. Naznačoval zde možnosti zlepšení lidstva pod vládou 
elitní skupiny intelektuálů. Společnost by pak byla ovládána 
dědičnou aristokracií, jejíž příslušníci by neměli žádné psy-
chické ani fyzické defekty. Z populace by podle Carrela měly 
být odstraněny rovněž všechny kriminální živly, případně i za 
použití eutanázie.

V  roce 1912 mu byla udělena Nobelova cena za fyziolo-
gii a  medicínu jako uznání za jeho práce o  atraumatických 
cévních stezích a  nové poznatky o  možnosti transplantace 
cév a  orgánů. Již zmíněný Jiří Černý připomíná, že to bylo 
poprvé v dějinách této ceny, kdy byla udělena za vědecké úsilí 
vycházející ze Spojených států amerických, ale držitelem nebyl 
americký občan. Jak se již v historii udělování Nobelových cen 
stalo mnohokrát, i v  tomto případě se zapomnělo na oběta-
vého spolupracovníka – již zmiňovaného a velmi skromného 
Charlese Guthrieho, který ve svých dopisech o  Carrelovy 
mluví velmi hezky, i  když jemně připomíná, že dovedl také 
intrikovat. Carrel si na rozdíl od Guthrieho dovedl budo-
vat svou popularitu a  to nepochybně při udělení Nobelovy 
ceny sehrálo svou roli. Není nejmenších pochyb o  tom, že 
Carrelovy práce významně posunuly možnosti transplantace 
směrem k dnešnímu stavu.


