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Editorial

Na cestách

Přiznám se, že nesmírně rád poznávám, jak věci fungují. Už jako dítě jsem 
miloval všechny ty exkurze do pivovarů, cukrovarů a třídíren odpadu, které nám 
chystali učitelé a dodnes mne, rostoucímu věku navzdory, nepřestává svět fascino-
vat. I proto rád cestuji. Dosud jsem nepřestal být vděčný za to, že se nám po listo-
padu 1989 otevřel svět a s ním i svoboda cestovat do celého světa.

Snad i proto ve mně přetrvává předsudek, že k cestování by měl být důvod, že 
každá cesta by měla mít svůj cíl. Netroufám si soudit, která motivace je ta správná. 
Zda cesta duchovní je nadřazena cestě poznávací, společenské či jiné. Osobně bych 
pokládal za neekologické a nemravné letět přes polovinu světa do exotické země 
a nechtít z ní poznat alespoň malý kus, lidi, krajinu, zvyky, jídla… A tak se mi dost často stává, že zážitek z takové cesty je natolik 
intenzivní, že bych potřeboval po dovolené týden na zotavenou. Nicméně jsem, možná naivně, přesvědčen, že otevřením se světu, 
jiným lidským hodnotám, představám a způsobům dokážu lépe pochopit nejen svět jako takový, ale i sebe, zdroje svých motivů, přání 
a tužeb (a tím i myšlení a vnímání ostatních lidí).

S cestováním je to podobné jako s historií. Studium dějin lidstva je významné ani ne tak konkrétními daty a fakty, jako spíše 
jejich zobecněním. Pochopením podstaty dějů. Neopakují se totiž události, jen motivy k našim činům (a tím v souhrnu i historickým 
dějům), naše vlastnosti a způsoby řešení problémů zůstávají, navzdory běhu času, stejné. Zřejmě již nikdy se doslova nezopakuje 
měna z roku 1953 (1919, 1945…), ale stejně tak si můžeme být na základě historické zkušenosti v naší české kotlině jisti, že to co 
nazýváme dnes českou korunou či eurem (a za co jsme ochotni prodávat dnes svůj um a pracovní úsilí) bude jednou jen bezcenným 
potištěným papírem (nebo bezcenným souborem jedniček a nul v počítači). Kdo se zajímá o historii, ví, že v tomto případě není rele-
vantní otázka zda, ale pouze kdy.

Stejně tak jsem vděčný své profesi, práci redaktora odborného zdravotnického nakladatelství, že mi umožňuje navštěvovat lékař-
ské konference a nahlížet tak do světa lékařské vědy a výzkumu. Lhostejno zda jde o cestu do Pardubic či do Madridu, vždy účastník 
doputuje do dvou cílů současně. Tím druhým je fascinující svět medicíny, výzkumu a nových poznatků v oboru, které by nezasvěcený 
(nebo i my sami ještě před 30 lety) pokládal za čistou science-fiction.

Jsem rád, že na cestách (i konferencích) potkávám tolik lidí, kteří také chtějí vidět a vědět, kteří se ptají proč a z jakého důvodu 
a kteří jsou otevřeni cizím zemím, cizím lidem a novým poznatkům a zkušenostem.

Přeji Vám, aby všechny Vaše cesty v roce 2014 vedly tam, kam mají vést a aby Vás na nich čekala jen samá dobrá překvapení.

Karel Vízner
šéfredaktor

Tiskovina, se kterou pózuji na své fotografii u  editorialu, je dílo prof. 
Vítězslava Kolka, který v originálním nástěnném kalendáři představil nádherné 
fotografie ze svých poznávacích cest. Kdo nelenil a navštívil prosincové pneumolo-
gické Kazuistiky v Lékařském domě v Praze, měl možnost je získat. Skvělý bonus 
pro každého, kdo má rád cesty a dobré fotografie. Děkujeme.

 
Shodou okolností i  první letošní PF, kterou jsme obdrželi do redakce, je 

s námětem cestování. Na snímku prim. Jarmily Fišerové je jedno z nejkuriózněj-
ších letišť světa. Na malém ostrůvku Sv. Martin v Nizozemských Antilách přistá-
vají letadla na mezinárodní letiště Princess Juliana v bezprostřední blízkosti tro-
pických pláží. No nepište potom editorial o cestování…
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Novinky v léčbě ANCA-asociovaných  
vaskulitid

Zdenka Hrušková1,2, Vladimír Tesař1

1Klinika nefrologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze
2Ústav imunologie a mikrobiologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze

Souhrn:
ANCA-asociované vaskulitidy (AAV) jsou relativně vzácná, ale potenciálně život 

ohrožující onemocnění. Terapie AAV se dělí na léčbu indukční s cílem navození remise 
a terapii udržovací s cílem jejího dlouhodobého udržení. Základem léčby AAV je stále 
kombinovaná konvenční imunosupresivní terapie sestávající se z kortikosteroidů a imu-
nosupresivního preparátu (např. cyklofosfamidu, azathioprinu nebo methotrexátu). 
Mezi novější alternativy patří terapie mykofenolát-mofetilem nebo gusperimem. Pro 
závažné formy je využívána terapie plazmaferézami. V posledních letech roste význam 
biologické léčby, zejména rituximabu, který je vhodný především u relabujících nebo 
refrakterních pacientů a nachází využití v léčbě indukční i udržovací.

Summary:
News in the treatment of ANCA-associated vasculitides

ANCA-associated vasculitides (AAV) are relatively rare but potentially life-threate-
ning diseases. Treatment of AAV can be divided into the induction phase with the aim 
to induce remission, and the maintenance phase aiming to maintain remission. The 
AAV treatment is still based on combined conventional immunosuppressive therapy 
consisting of corticosteroids and another immunosuppressive drug (e.g. cyclophospha-
mide, azathioprine or methotrexate). Newer alternatives may include mycophenolate-
-mofetil or gusperimus. In severe vasculitis, plasma exchange is commonly used. In 
recent years, the importance of biological treatment has increased, particularly of ritu-
ximab that may be successfully used in both induction and maintenance therapy.

Hrušková, Z., Tesař, V. Novinky v léčbě ANCA-asociovaných vaskulitid. Kazuistiky v alergologii, pneumologii 
a ORL 10, 4: 3–8, 2013.

Klíčová slova: 
 � vaskulitida
 � ANCA
 � granulomatóza 

s polyangiitidou
 � imunosupresiva
 � rituximab
 � terapie

Key words: 
 � vasculitis
 � ANCA
 � granulomatosis with 

polyangiitis
 � immunosuppressives
 � rituximab
 � treatment

Úvod
ANCA-asociované vaskulitidy (AAV) jsou relativně 

vzácná (udávaná incidence v Evropě činí 10–20 nových pří-
padů/milión obyvatel/rok), ale potenciálně velmi závažná až 
život ohrožující onemocnění. Jak již název napovídá, ve vět-
šině (90–95 %) případů jsou spojeny s pozitivitou tzv. ANCA 
protilátek (Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibodies – pro-
tilátky proti cytoplazmě neutrofilů). Mezi AAV řadíme tři 
klinicko-patologické jednotky, a to granulomatózu s polyan-
giitidou (GPA, dříve známou pod názvem Wegenerova gra-
nulomatóza), mikroskopickou polyangiitidu (MPA) a eozino-
filní granulomatózu s polyangiitidou (EGPA, dříve syndrom 
Churg-Straussové) (Jennette et al. 2013).

V  posledních desetiletích se charakter původně potenci-
álně smrtelného onemocnění (neléčené systémové vaskulitidy 
měly roční přežití jen asi 10–20 %) změnil v onemocnění chro-
nické, s relabo-remitujícím průběhem – remisi se dnes podaří 
navodit až u 90 % pacientů. S  lepším přežíváním ale narostl 
význam dlouhodobých komplikací jak samotného onemoc-
nění (např. chronické renální selhání, plicní fibróza apod.), 
tak podávané terapie (infekční komplikace, osteoporóza nebo 

steroidní diabetes, riziko malignit aj.). Optimálním výsled-
kem našich léčebných (i  diagnostických) postupů by tedy 
mělo být nejen zvládnout aktivitu onemocnění, ale také pře-
dejít či minimalizovat riziko vzniku zmíněných komplikací.

Doporučení pro léčbu AAV se liší podle závažnosti a akti-
vity onemocnění. U nově diagnostikovaných pacientů nebo při 
relapsu onemocnění je na 3–6 měsíců volena agresivnější tera-
pie s cílem navození zklidnění (remise) onemocnění (indukční 
terapie), která je následována terapií udržovací s cílem dlouho-
dobého udržení remise. Udržovací terapie by měla být podá-
vána nejméně 1,5–2 roky (Holle et Gross 2013). V roce 2009 
byla Evropskou ligou proti revmatismu vydána (European 
League Against Rheumatism, EULAR) doporučení pro léčbu 
vaskulitid malých a středních cév (Mukhtyar et al. 2009), která 
jsou v tomto textu částečně komentována a doplněna o některé 
novější poznatky a výsledky nedávno publikovaných studií.

Obecná doporučení pro léčbu AAV
Z doporučení EULAR (Mukhtyar et al. 2009) vybíráme:
Vzhledem k vzácnému výskytu AAV (i ostatních primárních 
vaskulitid malých a středních cév) se doporučuje, aby pacienti 
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byli sledováni ve spolupráci s centry, nebo přímo v expertních 
centrech s dostatečnými zkušenostmi s touto problematikou.

Komentář: I když není ČR velká země, dle naší zkušenosti 
je ideální spolupráce specializovaného centra s  pracovištěm 
v místě bydliště pacienta, které může u pacientů v remisi pro-
vést ambulantní kontrolu v  mezidobí, vyřešit běžné akutní 
zdravotní problémy, nekomplikované infekční komplikace 
a  podobně, a  které v  případě pochybností či zhoršení stavu 
neprodleně kontaktuje dané centrum.

Stanovení ANCA protilátek (zahrnující jak metodu nepřímé 
imunofluorescence, tak metodu ELISA) by mělo být prová-
děno ve vhodném klinickém kontextu.

Komentář: Jako u  jiných laboratorních výsledků, i  zde 
platí, že léčíme pacienta, nikoli laboratorní nález. Samotná 
pozitivita ANCA protilátek neznamená přítomnost vaskuli-
tidy a naopak existují ANCA negativní pacienti s AAV. Také 
korelace hladiny ANCA protilátek s  aktivitou onemocnění 
není úplně jednoznačná (Finkielman et al. 2007).

Pozitivní bioptický nález silně podpoří diagnózu vaskulitidy. 
Doporučujeme, aby byla biopsie u pacientů se suspekcí na vasku-
litidu prováděna k usnadnění diagnózy i dalšího hodnocení.

Komentář: Diagnózu AAV lze mnohdy správně určit i bez 
znalosti biopsie, ale jak je uvedeno v  doporučeních, biopsie 
diagnózu jednak jednoznačně potvrdí a jednak pomůže určit 
i  prognózu pacienta. V  nedávné době byla vytvořena nová 
poměrně jednoduchá patologická klasifikace ANCA asocio-
vané glomerulonefritidy se čtyřmi kategoriemi s prognostic-
kým významem stran renálního přežití pacientů (Berden et al. 
2010). Existuje třída fokální (více než 50 % glomerulů v bio-
psii je normálních) s nejlepší prognózou, sklerotická (více než 
50 % zaniklých glomerulů) s prognózou nejhorší, a třídy srp-
kovitá (více než 50 % glomerulů s epitelovými srpky) a smí-
šená (ostatní nálezy nezařazené jinam), které mají prognózu 
zhruba uprostřed mezi dvěma výše zmíněnými třídami – 
v některých souborech vychází lépe třída srpkovitá, v  jiných 
naopak smíšená, nebo jsou obě tyto třídy shodné.

Při každé návštěvě pacienta s  vaskulitidou doporučujeme 
použití strukturovaného klinického hodnocení stavu, vyšet-
ření moče a další základní laboratorní testy.

Komentář: Je důležité připomenout, že i  u  pacientů 
s manifestací vaskulitidy v jednom orgánu (např. ORL oblasti) 
je vhodné pátrat po méně vyjádřených projevech vaskulitidy 
v orgánech jiných (plíce, ledviny). Naprosto rutinní součástí 
vyšetření pacienta s  AAV by měla být i  kontrola renálních 
funkcí a  močového nálezu minimálně 1x ročně. Aktivitu 
vaskulitidy lze hodnotit pomocí mezinárodně používaného 
skóre BVAS (Birmingham Vasculitis Activity Score) (Suppiah 
et al. 2011). Naopak míru chronického poškození, které 
vznikne po diagnóze vaskulitidy, standardizovaně hodnotí 
index VDI (Vasculitis Damage Index) (Suppiah et al. 2011).

Doporučujeme, aby k  usnadnění rozhodnutí o  terapeutic-
kém postupu byli pacienti s ANCA-asociovanou vaskulitidou 

zařazeni do kategorií podle různé úrovně závažnosti 
onemocnění.

Komentář: Podle klasifikace EUVAS (European Vasculitis 
Society) lze na základě závažnosti projevů rozlišit pět kategorií 
vaskulitidy – formu lokalizovanou, časnou systémovou, gene-
ralizovanou, závažnou a refrakterní (Jayne 2001). V následující 
části textu bude podrobně zmíněna terapie jednotlivých forem.

Lokalizovaná vaskulitida
Jedná se o  pacienty bez projevů systémové vaskulitidy, 

s  lokalizovaným postižením horních a/nebo dolních dýcha-
cích cest, často bez pozitivity ANCA protilátek. Tito pacienti 
mají velmi dobrou dlouhodobou prognózu, ale perzistující 
postižení ORL oblasti může být terapeutickým problémem 
a značně snižovat kvalitu života. Kvalitní data ze studií u této 
formy vaskulitidy prakticky neexistují. V  léčbě lokalizované 
formy se doporučuje léčba cotrimoxazolem, popisovaný příz-
nivý efekt této terapie však může souviset také s  jejím anti-
mikrobiálním působením (Langford 2012). I u části pacientů 
s  lokalizovaným postižením bývá vzhledem k  torpidnímu 
průběhu nutné přidat klasickou imunosupresivní terapii, 
např. methotrexát (Holle et Gross 2013).

Časná systémová a generalizovaná vaskulitida
Obě tyto formy jsou spojeny s projevy systémové vasku-

litidy, obvykle doprovázené také nespecifickými celkovými 
příznaky jako febrilie, myalgie, artralgie nebo úbytek váhy, 
ANCA již bývají většinou pozitivní. V  případě časné systé-
mové formy není ohrožena funkce životně důležitého orgánu 
a  sérový kreatinin (S-krea) je pod 120  µmol/l, u  generali-
zované formy je ohrožena orgánová funkce, ale nedochází 
k orgánovému selhání, S-krea je pod 500 µmol/l.

EULAR doporučení: V  indukční terapii generalizované pri-
mární vaskulitidy malých a středních cév doporučujeme kom-
binaci cyklofosfamidu (intravenózního nebo perorálního) 
a glukokortikoidů.

Základním terapeutickým postupem u  těchto pacientů 
je již téměř 50 let kombinovaná terapie cyklofosfamidem 
(CYC) a kortikosteroidy. Je známo, že tato terapie je poměrně 
účinná (remisi se podaří navodit u asi 90 % pacientů), ale je 
také (zvláště při dlouhodobém podávání) spojena s vysokou 
toxicitou a četnými nežádoucími účinky. Snahou studií prove-
dených v posledních dvou desetiletích tak bylo snížit kumu-
lativní dávku cyklofosfamidu a/nebo jej nahradit jiným pre-
parátem (přehled vybraných studií je uveden v tabulce č. 1).

EULAR doporučení: V indukční terapii méně závažné, životní 
funkce neohrožující, ANCA-asociované vaskulitidy doporu-
čujeme kombinaci methotrexátu (perorálního nebo parente-
rálního) a  glukokortikoidů jako méně toxickou alternativu 
k cyklofosfamidu.

V indukční léčbě časné systémové vaskulitidy s normální 
nebo jen mírně sníženou renální funkcí může být alternati-
vou k CYC methotrexát (MTX). Přestože ve studii NORAM 
porovnávající účinnost MTX a perorálního CYC v  indukční 
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terapii (viz tab. č.  1) bylo dosaženo remise u  přibližně stej-
ného počtu pacientů, nástup remise ve větvi léčené MTX byl 
pomalejší u  některých podskupin pacientů (např. s  plicním 
nebo extenzivnějším víceorgánovým postižením) a procento 
relapsů v  18  měsících bylo také vyšší ve skupině pacientů 
léčených MTX (69,5 % vs. 46,5 %) (De Groot et al. 2005). Je 
třeba podotknout, že na vysokém procentu relapsů v  obou 
větvích se podílel fakt, že pacienti byli v obou větvích léčeni 
pouze 12 měsíců a dále ponecháni bez terapie, což se již dnes 
nedoporučuje.

Dalším způsobem, kterým lze snížit kumulativní dávku 
CYC, je použití intravenózních pulzů místo perorální terapie. 
Významná mezinárodní studie CYCLOPS (De Groot et al. 
2009) prokázala stejnou účinnost pulzního CYC (v  dávce 15 
mg/kg zpočátku každé dva týdny, později tři týdny, s  redukcí 
dávky s ohledem na věk a úroveň renálních funkcí – viz tab. č. 2) 
a standardního denně podávaného perorálního CYC v navození 
remise, při významném snížení kumulativní dávky CYC i sní-
ženém výskytu leukopenie při pulzním podávání (De Groot et 
al. 2009). Závažné nežádoucí účinky byly v obou větvích studie 
stejné. Původní design studie a krátká doba sledování nedovo-
lily zodpovědět otázku frekvence výskytu relapsů, proto bylo 
retrospektivně doplněno dlouhodobé sledování pacientů, jehož 
výsledky (Harper et al. 2012) sice potvrzují původní obavy, že 
pulzní CYC je spojen s  vyšším rizikem relapsu než perorální 
CYC (39,5 vs. 20,8 % relabujících pacientů za více než čtyři roky 
sledování), ale je třeba zdůraznit, že vyšší frekvence relapsů 
neměla vliv ani na mortalitu pacientů, ani na renální funkci 
na konci sledování – tyto parametry byly srovnatelné při obou 
způsobech podávání CYC a oba způsoby tak lze stále považo-
vat za standardní terapii generalizované AAV, i když v Evropě 
v posledních letech výrazně převládá i.v. podávání CYC.

U  pacientů netolerujících CYC je jednou z  alternativních 
možností podání mykofenolát mofetilu (MMF) v  indukční 
léčbě. V jedné menší studii (Stassen et al. 2007) bylo dosaženo 
kompletní remise u 78 % (25/32) pacientů s aktivní vaskulitidou 

léčených MMF (v dávce 2x 1 g/den). Slibné výsledky menších 
studií ale nebyly úplně potvrzeny ve větší randomizované studii 
MYCYC, porovnávající MMF s CYC v indukční terapii genera-
lizované vaskulitidy (tab. č. 1), ve které nebyla prokázána non-
inferiorita mykofenolátu v  dosažení remise (i  když výsledky 
na první pohled nejsou významně rozdílné – 67  vs. 69  %) 
a v 18 měsících bylo při terapii MMF zjištěno významně více 
relapsů (36 vs. 20 % s alespoň 1 relapsem) (Jones et al. 2013).

Naproti tomu celkově pozitivně lze hodnotit výsledky studií 
s rituximabem (RTX), chimérickou monoklonální protilátkou 
proti molekule CD20. Kromě řady retrospektivních prací, které 
potvrzovaly dobrou účinnost RTX (jak v  dávkovacím sché-
matu 2x1 g po 14 dnech, tak podle „lymfomového protokolu“ 
4x375 mg/m2 po týdnu) v navození remise zejména u pacientů 
s refrakterní vaskulitidou (Jones et al. 2013), byly provedeny dvě 
větší randomizované studie: evropský RITUXVAS (44 pacientů 
s nově diagnostikovanou renální GPA nebo MPA) (Jones et al. 
2010) a  americká studie RAVE (197  pacientů jak s  nově dia-
gnostikovanou, tak i relabující generalizovanou AAV) (Stone et 
al. 2010; Specks et al. 2013). Obě studie porovnávaly účinnost 
RTX (v dávce 4x375 mg/m2 po týdnu) vůči standardní terapii 
cyklofosfamidem/azathioprinem (AZA) a prokázaly srovnatel-
nou účinnost obou větví v navození remise, poměrně překva-
pivě také při stejné frekvenci nežádoucích účinků. Velmi pod-
statné bylo, že v subanalýze americké studie RAVE byla v léčbě 
relabující AAV terapie RTX v navození remise dokonce účin-
nější než CYC (remise u 67 % vs. 42 %). Na základě dat z těchto 

Tab. č. 1: Přehled mezinárodních randomizovaných studií – indukční terapie AAV

název studie porovnávané léky charakteristika a počet pacientů hlavní výsledky nežádoucí účinky

NORAM CYC p.o. 2 mg/kg/den vs. 
MTX p.o. 20–25 mg/týden

100 pacientů, nová dg. AAV, S-krea pod 
150, bez ohrožení vitálních funkcí

srovnatelné dosažení remise v 6 měsících, 
vyšší počet relapsů v 18 měsících ve větvi 
s MTX

leukopenie častější u CYC, 
hepatopatie častější 
u MTX

CYCLOPS
CYC i.v. 15 mg/kg/puls á 
2–3 týdny vs. CYC p.o.  
2 mg/kg/den

149 pacientů, nová dg. AAV, generalizo-
vaná forma, renální postižení, bez kritic-
kého ohrožení vitálních funkcí

stejná doba do remise i počet pacientů 
v remisi v 9 měsících, výrazně nižší kumula-
tivní dávka CYC při i.v. podání, vyšší počet 
relapsů v dlouhodobém sledování v i.v. větvi

nižší výskyt leukopenie při 
i.v. podání

MYCYC CYC i.v. pulzy 15 mg/kg/
pulz vs. MMF 2–3 g/den

140 pacientů, nová dg. AAV, generali-
zovaná forma, bez kritického ohrožení 
vitálních funkcí

remise dosaženo u 67 % pacientů na MMF 
a 69 % na CYC, nesplněna kritéria pro non-
-inferioritu MMF, více relapsů v 18 měsících 
při MMF 

nebyly významné rozdíly 
v hlavních nežádoucích 
účincích

RITUXVAS

CYC i.v. 15 mg/kg/pulz 
a následně AZA p.o. vs. 
RTX 4x375 mg/m2 po 
týdnu (+ 2 pulzy CYC)

44 pacientů, nová dg. AAV, generalizo-
vaná forma, renální postižení

nebyl rozdíl v dosažení remise (76 % u RTX 
a 82 % u CYC)

nebyly významné rozdíly 
v závažných nežádoucích 
účincích

RAVE
CYC p.o. 2 mg/kg/den, 
následně AZA p.o. vs. 
4x375 mg/m2 po týdnu

197 pacientů, nová dg. AAV nebo rela-
bující AAV, generalizovaná forma

nebyly významné rozdíly v dosažení remise 
ani následných relapsech, RTX splnil kritéria 
pro non-inferioritu, u relabujících pacientů 
byl RTX účinnější 

nebyly významné rozdíly 
v hlavních nežádoucích 
účincích

Tab. č. 2: Redukce dávek pulzního cyklofosfamidu s ohle-
dem na věk a renální funkci (De Groot et al. 2009)

věk (roky)
kreatinin (µmol/l)

<300 300–500
<60 15 mg/kg/pulz 12,5 mg/kg/pulz

60–70 12,5 mg/kg/pulz 10 mg/kg/pulz

>70 10 mg/kg/pulz 7,5 mg/kg/pulz
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studií byl RTX schválen regulatorními úřady pro indukční 
léčbu GPA a MPA a je využíván zejména u refrakterních a opa-
kovaně relabujících pacientů s  vysokou kumulativní dávkou 
CYC, či s jeho nežádoucími účinky. V případech, kdy je žádoucí 
se terapii CYC vyhnout (např. mladé ženy) by mohl být využit 
i jako terapie první volby.

Dle současných doporučení (Guerry et al. 2012) není nutné 
při terapii RTX podávat zároveň další indukční terapii, 1 až 2 
pulzy CYC v úvodu mohou být zváženy při závažnějších for-
mách onemocnění. Je třeba říci, že zkušenost s využitím RTX 
u fulminantních forem onemocnění, např. u pacientů vyžadu-
jících umělou plicní ventilaci, jsou ale zatím velmi limitované.

EULAR doporučení: Doporučujeme použití vysoce dávkova-
ných glukokortikoidů jako důležitou součást indukční terapie.

Vysokodávkované kortikosteroidy jsou nedílnou součástí 
indukční terapie renální AAV. Ve většině studií z posledních 
let (De Groot et al. 2009) byla použita iniciální dávka 1 mg 
prednisonu/kg/den s  postupnou redukcí. Pokud je vyžado-
ván rychlý efekt terapie, je doporučováno v prvních (většinou 
třech) dnech terapii ještě posílit o  pulsy metylprednisolonu 
v  celkové dávce 1–3  g (Mukhtyar et al. 2009). Uvádí se, že 
v prvních třech měsících by ale dávka neměla být snížena pod 
15 mg/den, protože nižší dávky jsou spojeny s vyšším rizikem 
relapsu (Mukhtyar et al. 2009).

Na druhou stranu vzhledem k  tomu, že v  několika výše 
zmíněných studiích nebyl pozorován menší výskyt nežádou-
cích účinků při léčbě potenciálně méně toxickými preparáty, 
než je CYC, je možné, že právě vysokodávkované kortikoidy 
jsou spoluviníky vysoké toxicity indukční terapie a v součas-
nosti probíhá studie (PEXIVAS) ověřující účinnost a bezpeč-
nost nižší (rychleji detrahované) dávky kortikosteroidů.

V  udržovací terapii doporučujeme kombinaci nízké dávky 
glukokortikoidů a  buď azathioprinu, leflunomidu, nebo 
methotrexátu.

Také v  udržovací terapii AAV (po navození remise) je 
snaha redukovat toxicitu CYC jeho náhradou méně toxickými 
léky. V další studii od skupiny EUVAS nazvané CYCAZAREM 
(randomizovaná studie porovnávající cyklofosfamid a azathio-
prin v remisi AAV, viz tab. č. 3) se nelišilo celkové přežití paci-
entů, počet relapsů po 18 měsících ani doba bez aktivity one-
mocnění (Jayne et al. 2003). S ohledem na známou bezpečnost 
dlouhodobého podávání azathioprinu se proto zdá výhodné 

pacienty s generalizovanou vaskulitidou časně převést na udr-
žovací terapii AZA, jehož účinnost je srovnatelná s  dlouho-
době podávaným CYC. Je však pravdou, že v retrospektivních 
studiích s dlouhodobým sledováním (Sanders et al. 2003) byla 
doba do relapsu onemocnění u pacientů léčených AZA o něco 
kratší než u pacientů léčených CYC. Proto je třeba pacienty po 
převedení na udržovací terapii pozorně sledovat – ve vyšším 
riziku relapsu jsou zejména pacienti, u nichž v době převedení 
na udržovací terapii přetrvává pozitivita anti-PR3 ANCA pro-
tilátek (Slot et al. 2004).

Kromě AZA byl v poslední době v udržovací terapii genera-
lizované vaskulitidy zkoušen také mykofenolát mofetil (MMF) 
nebo MTX. Zatímco někteří autoři potvrzují dobrou účinnost 
terapie MMF (Nowack et al. 1999), jiní pozorovali vyšší pro-
cento relapsů (Langford et al. 2004). Výsledky randomizované 
studie skupiny EUVAS nazvané IMPROVE (mezinárodní studie 
porovnávající MMF a AZA v udržovací terapii AAV, viz tab. č. 
3) prokázaly vyšší frekvenci relapsů u pacientů léčených MMF 
ve srovnání s  terapií AZA (hazard ratio 1,69) (Hiemstra et al. 
2010), a přestože je MMF u generalizované vaskulitidy možnou 
alternativou udržovací léčby u  pacientů, kteří AZA z  různých 
důvodů netolerují, nebo u  nichž není terapie AZA vhodná, 
nemělo by se v současné době jednat o terapii první volby.

Francouzští autoři ve své randomizované studii porov-
návající AZA s  MTX v  udržovací terapii (Mahr et al. 2005) 
prokázali stejnou účinnost MTX a  AZA v  udržení remise. 
Nežádoucí účinky byly sice o něco častější u pacientů léčených 
MTX, ale tento rozdíl nebyl statisticky významný.

Leflunomid, pyrimidinový antagonista používaný např. 
u revmatoidní artritidy, byl s povzbudivými výsledky testován 
také v udržovací terapii AAV (Metzler et al. 2004). Následná 
multicentrická randomizovaná studie porovnávající terapii 
leflunomidem v  dávce 30 mg denně a  MTX v  dávce 20  mg 
týdně musela být předčasně ukončena pro značně vyšší inci-
denci velkých relapsů ve skupině pacientů léčených MTX 
(Metzler et al. 2007). Leflunomid by tedy mohl být efektivní 
v prevenci relapsů u generalizované vaskulitidy, jeho podání 
je však spojeno s častými nežádoucími účinky.

Při již zmíněných povzbudivých výsledcích indukční léčby 
AAV rituximabem je tento preparát stále více využíván také 
v léčbě udržovací. Dle současných poznatků nejsou k dispo-
zici dostatečně senzitivní biomarkery, které by umožňovaly 
načasovat opakovanou terapii RTX, a využíváno je proto tzv. 
preemptivní opakované podání RTX např. ve schématu á 1 g 

Tab. č. 3: Přehled mezinárodních randomizovaných studií – udržovací terapie AAV

název studie porovnávané léky charakteristika a počet pacientů hlavní výsledky nežádoucí účinky
CYCAZAREM po indukční th. p.o. CYC nadále 

p.o. CYC 1,5 mg/kg/den vs. AZA 
2 mg/kg/den 

155 pacientů, 144 randomizováno, 
generalizovaná AAV, S-krea pod 
500

stejný výskyt relapsů v 18 
měsících v obou větvích (13,7 % 
CYC, 15,5 % AZA)

nebyl významný rozdíl v závažných 
nežádoucích účincích 

IMPROVE po indukční th. i.v. CYC p.o. AZA 
2 mg/kg/den vs. MMF 2 g/den

156 pacientů randomizováno, 
generalizovaná AAV

více relapsů ve větvi s MMF než 
ve větvi s AZA (42/76 vs. 30/80, 
hazard ratio 1,69)

nebyly významné rozdíly v závažných 
nežádoucích účincích

MAINRITSAN po indukční th. i.v. CYC p.o. AZA 
2 mg/kg/den vs. RTX 500 mg 2x 
po 14 dnech a dále 500 mg á 6 
měsíců 3x

117 pacientů, nová dg. AAV 
i relabující pacienti, generalizovaná 
forma

po 28 měsících více velkých 
relapsů ve větvi s AZA (28,8 %) 
než s RTX (5,2 %)

nebyly významné rozdíly v hlavních 
nežádoucích účincích
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v intervalu 6 měsíců do celkové doby léčby dva roky. Toto dáv-
kování se osvědčilo v  retrospektivních studiích (Smith et al. 
2012) a není při něm většinou (kromě malé dávky kortikoste-
roidů) nutná další imunosuprese.

Ve francouzské randomizované studii MAINRITSAN (viz 
tab. č. 3) byl po indukční terapii CYC podáván jako udržo-
vací léčba buď standardní AZA nebo RTX (500 mg v úvodu 
po 14 dnech, a dále 500 mg á 6 měsíců do doby 18 měsíců). 
Předběžné výsledky studie (Guillevin et al. 2013) jsou velmi 
slibné, ve větvi s RTX byl zaznamenán významně nižší počet 
relapsů než ve větvi s AZA (5,2 vs. 28,8 %). Vzhledem k rela-
tivně krátké době používání RTX je jistě stále vhodná určitá 
opatrnost, byť se terapie zatím zdá i při opakované léčbě dobře 
tolerovaná. Hlavními riziky opakovaného podání jsou tvorba 
tzv. lidských anti-chimerických protilátek (human anti-chi-
meric antibodies, HACA) a protrahovaná hypogamaglobuli-
nemie (Jayne 2006).

Závažné formy onemocnění
Ke zlepšení renálního přežití doporučujeme u  vybraných 
pacientů s rychle progredujícím těžkým renálním postižením 
plazmaferézy.

U pacientů se závažnou formou vaskulitidy, s ohrožením 
života nebo funkce životně důležitých orgánů, jsou výsledky 
standardní terapie bohužel neuspokojivé. Udává se, že pouze 
polovina pacientů přicházejících s renálním selháním (s těž-
kou renální vaskulitidou) je po jednom roce terapie nezávislá 
na dialyzační léčbě (Booth et al. 2003). Možný přínos dopl-
nění terapie o pulzy metylprednisolonu a/nebo plazmaferézy 
byl diskutován v několika studiích.

Ve studii MEPEX (randomizovaná studie porovnáva-
jící přidání plazmaferézy vůči přidání  intravenózního metyl-
prednisolonu ke standardní terapii těžké renální formy AAV), 
organizované opět skupinou EUVAS, byla ve srovnání s metyl-
prednisolonem prokázána vyšší účinnost plazmaferéz pro 
obnovení renální funkce (69 % vs. 49 % po třech měsících, sní-
žení rizika renálního selhání v jednom roce o 24 %) (Jayne et 
al. 2007). I ze studie MEPEX jsou ale nyní k dispozici výsledky 

dlouhodobého sledování (Walsh et al. 2013). Po mediánu sle-
dování čtyři roky již nebylo možné prokázat prospěch terapie 
plazmaferézou (ve srovnání s  pulzy metylprednisolonu) na 
výskyt renálního selhání či mortalitu. Přestože tato data mohou 
být na první pohled zklamáním, lepší renální přežití pacientů 
v jednom roce je jistě významné pro kvalitu jejich života.

Na základě několika menších publikovaných prací by plaz-
maferézy mohly být přínosné také v terapii pacientů s krváce-
ním do plic (Klemmer et al. 2003), přesvědčivé důkazy z rando-
mizovaných studií však zatím chybí. V současné době probíhá 
dosud největší randomizovaná studie u AAV PEXIVAS porov-
návající účinnost přidání terapie plazmaferézami ke stan-
dardní terapii s terapií bez plazmaferézy u pacientů s renální 
insuficiencí s GFR pod 50 ml/min a/nebo s plicním krváce-
ním. Studie by měla zahrnout 500 pacientů a poskytnout tak 
dostatečně silná data, ale na výsledky si zřejmě budeme muset 
několik let počkat.

Refrakterní a opakovaně relabující pacienti
EULAR doporučení: U  pacientů, kteří nedosáhnou remise 
nebo relabují na maximálních dávkách standardní terapie, by 
měla být zvážena alternativní imunomodulační terapie. Tito 
pacienti by měli být k další léčbě a zařazení do klinických stu-
dií odesláni do expertních center.

U pacientů s refrakterní vaskulitidou nebo u těch netoleru-
jících standardní imunosupresivní terapii byla hledána a zkou-
šena řada alternativních terapeutických možností, včetně bio-
logické terapie. Výše zmíněný rituximab se dnes ale již téměř 
dostává na místo standardní terapie, kde byl také zmíněn.

Mezi mechanismy účinku jednoho z  dalších testovaných 
preparátů, 15-deoxyspergualinu (DSG, gusperimus), patří 
inhibice syntézy IL-1 (interleukinu-1) a antiproliferativní efekt. 
DSG se zdá být účinným (70 % pacientů alespoň částečně odpo-
vědělo na terapii) a bezpečným lékem u pacientů s refrakterní 
vaskulitidou nebo u  pacientů s  kontraindikací podání stan-
dardní imunosuprese (Birck et al. 2003), a  to i při dlouhodo-
bém podávání (Schmitt et al. 2005). V jiné studii byla odpověď 
na terapii dokonce až 91 % (Flossmann et Jayne 2010). V obou 
studiích byl nejčastějším nežádoucím účinkem útlum kostní 
dřeně, který byl většinou pouze přechodný. Zkušenosti s tímto 
lékem jsou však zatím poměrně limitované.

Z biologik byly kromě rituximabu v terapii AAV využívány 
nebo zkoušeny intravenózní imunoglobuliny, anti-tymocy-
tární globulin, alemtuzumab, anti-TNFα (tumor-nekrotizu-
jící faktor) léčba, tj. infliximab a  etanercept, dále abatacept 
či nově také belimumab. Přestože některé z  těchto možností 
jsou velmi účinné (např. alemtuzumab, anti-CD52 monoklo-
nální protilátka), problémem je vysoké množství nežádoucích 
účinků a indikace k terapii tak musí být pečlivě vážena.

Závěr
ANCA-asociovaná vaskulitida je závažným systémovým 

onemocněním vyžadujícím dlouhodobou, většinou doživotní, 
dispenzarizaci pacienta. Naším cílem je péči o  tyto pacienty 
stále zlepšovat tak, aby byla zlepšena i  kvalita jejich života, 
s minimem nežádoucích účinků podané terapie.

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 syn-
drom. V roce 1966 se stal Churg profesorem patologie. Během své kariéry uveřejnil 
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 věnovala 
mikrobiologii. V roce 1941 byla přijata do Mount Sinai Hospital, kde se začala působit 
jako patoložka se specializací na děti. Straussová je považována za průkopnici v oboru 
dětské patologie a je zakladatelkou Společnosti pro pediatrickou patologii. Publikovala 
více než sto vědeckých prací a stala se učitelkou mnoha dalších patologů. Ve spolupráci 
s Jákobem Churgem zkoumala a pojmenovala syndrom Churga-Straussové. 

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

(zdroj informací: archiv redakce)
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NoviNky v léčbě ANCA-AsoCiovANýCh vAskulitid
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Klinika nefrologie, Všeobecná fakultní 
nemocnice a 1. LF UK v Praze
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2

e-mail: zd.hruskova@seznam.cz

Přestože si cyklofosfamid spolu s  kortikosteroidy pone-
chává důležité postavení v  léčbě AAV, jasným trendem 
poslední doby je snaha o  snížení kumulativní dávky podá-
vání cytotoxických preparátů, při zachování dostatečné účin-
nosti. Velmi slibné výsledky přináší moderní biologická léčba, 
zejména rituximab.

Přesné pochopení patogeneze onemocnění je základním 
předpokladem pro odhalení nových, cílených, terapeutických 
možností. Lze doufat, že v budoucnosti bude stále méně nutné 
podávat v léčbě AAV cytotoxické léky. I v současnosti je však 
již možné redukovat mortalitu i morbiditu uzpůsobením imu-
nosupresivní terapie každému pacientovi „na míru“ a využi-
tím novějších terapeutických postupů a možností.
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20letá pacientka, studentka zdravotnické školy, byla 
poprvé ošetřena v  naší alergologické ambulanci v  prosinci 
2010 pro příznaky sezónní nasokonjunktivitidy projevující se 
v posledních dvou letech. Matka nemocné má pylovou alergii. 
Sama pacientka v předškolním věku trpěla na častá respirační 
onemocnění, jednou byla hospitalizována pro pneumonii. 
V průběhu života jinak vážněji nestonala, léky trvale neužívá.

V posledních dvou letech v období od května do července 
trpí vodnatou rýmou, kýchavicí, pálením a  svěděním očí. 
Zakoupená volně prodejná antihistaminika jí přinášejí výraz-
nou úlevu. Při podrobnějším dotazování připustila pacientka 
celoroční rýmu se sklonem k opakovaným respiračním infek-
cím. Stav hodnotila jako permanentní nachlazení, antibiotika 
užívala zpravidla 3–4krát ročně. Trpí na časté bolesti v krku, 
nejméně jednou ročně mívá zánět dutin. Dechové potíže či 
výsevy dermatitidy popírá.

Prick testací byla prokázána pozitivita na roztoče a  celé 
pylové spektrum. Žádný alergen nebyl přesvědčivě domi-
nantní (Dermatophagoides pteronyssinus 10/25, D. farinae 
10/30, břízovité 6/25, směs pěti trav 6/20, směs obilovin 5/15, 
pelyněk 10/20).

Dovyšetřili jsme tedy specifické IgE. Zde jsme zjistili opět 
pozitivitu všech vyšetřovaných alergenů, ale proti prick testaci 
výrazně dominovali roztoči. Hodnoty specifického IgE v IU/
ml: D. pteronyssinus 46,5, D. farinae 34,2, pyly stromů 3,26, 
pyly trav 8,23, pyly bylin 3,32.

Navrhli jsme léčbu AIT. Pro obtížné uvolňování ze 
školy jsme zvolili sublinguální formu Staloral 300. Přestože 

MUDr. Valerie Balínová
Alergologická ambulance
Poliklinika Plzeň
Švihovská 14
301 00 Plzeň

Stanovení dominantního alergenu  
– klíč k úspěšné alergenové imunoterapii
Valerie Balínová

Alergologická ambulance, Poliklinika Plzeň

pacientka původně přišla pro projevy sezónní alergie, na 
základně vyšetření specifických IgE a klinických celoročních 
potíží jsme použili léčbu roztočovou vakcínou. Užívání vak-
cíny Staloral 300 – směs roztočů zahájila pacientka v  lednu 
2011. Léčbu snášela dobře, bez komplikací.

Za poslední dva roky výrazně ubylo respiračních infekcí, 
a  to i přesto, že již pacientka nastoupila práci zdravotní ses-
try a  je vystavena vyššímu riziku infekce. Trvá mírná celo-
roční rýma, sinusitidu v  posledních dvou letech neprodě-
lala. Projevy sezónní nasokonjunktivitidy zůstávají, jsou však 
mírné. Pacientka spotřebuje jedno 30tabletové balení antihis-
taminik za sezónu.

Závěr
Úspěšné určení dominantního alergenu, který původně 

klinicky stál spíše v pozadí, a zahájená AIT výrazně přispěly 
ke zlepšení zdravotního stavu pacientky a  tím i  ke zlepšení 
kvality jejího života.

Upoutávka
22nd World Congress of Asthma
29th March – 1st April 2014, Mexico City, Mexico

InterAsma with The Global Initiative for Asthma
Deadline for abstract submission:  20th December 2013
Early registration deadline:   20th December 2013
Medium registration deadline:  13th February 2014
Contact:  info@wca-2014.com

www.wca-2014.com
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Kazuistika
Kazuistika chlapce, žáka druhé třídy základní školy, naro-

zeného v  roce 2001. Otec pacienta je také alergik, v  osobní 
anamnéze zaznamenána pollinóza, alergie na roztoče. Doma 
chovají psa.

Chlapec od čtyř let trpí intermitentně rýmou. V  minu-
losti docházel na alergologii, kde byly provedeny kožní testy 
a prokázána pozitivita na roztoče (Dermatophagoides farinae), 
doporučena úprava prostředí, výměna péřových přikrývek, 
zlepšení hygieny spánku. Kožní testy na pyly byly negativní. 
V medikaci bral jen při obtížích antihistaminika.

Stav byl vcelku stabilizován, na alergologii přestal dochá-
zet, antihistaminika bral jen při obtížích – krátkodobě. 
V  lednu 2010 byly při nachlazení zjištěny praktickou lékař-
kou poslechově „sípoty“, pacient odeslán k došetření do naší 
ambulance.

Návštěva v březnu 2010
Matka chlapce udávala zhoršení jeho stavu již v létě 2009 

při pobytu v přírodě – chlapec měl rýmu, suchý kašel, otoky 
a  slzení očí, sípoty – matka nasadila antihistaminika (l  tbl 
denně), které bral asi dva měsíce (přes léto). Stav se částečně 
zklidnil, jen přetrvávalo zhoršení dechu při kontaktu s  trá-
vou, poté při pobytu u  moře obtíže odezněly. Během zimy 
2009/2010 chlapec prodělal dva infekty, při kterých byly pří-
tomny dechové obtíže, „sípoty“.

Pacientovi byla provedena spirometrie a bronchodilatační 
test (BD test) (Ventolin): FVC 71..85  % NH (+19  %), FEV1 
85..100 % NH (+17 %), Tiffeneaův index 116, PEF 89..102 % 
NH (+15 %), MEF25–75 103..128 % NH (+25 %). FeNO 22 ppb.

Kožní testy (prick Stallergenes)
Kožní testy byly pozitivní na roztoče (Dermatophagoides 

pteronyssinus, Dermatophagoides farinae), směs trav a mírně 
peří.

Do terapie byla nasazena terapie antileukotrieny a  beta2-
-mimetiky – montelukast 5 mg denně, salbutamol dle potřeby, 
a na sezónu antihistaminika. Během pylové sezóny trav v roce 
2010 byl stav pod medikací zlepšen, dechové obtíže paci-
ent neměl, salbutamol aplikoval jen občas při pobytu v  pří-
rodě a při nachlazení. Po pylové sezóně trav antihistaminika 
vysadil. Během podzimu byl pacient stabilizován na léčbě 
antileukotrieny, bylo plánováno nasazení hyposenzibilizace. 

Vzhledem k  opakovaně výraznému zhoršení stavu v  pylové 
sezóně trav a pozitivitě kožních testů nasazen od ledna 2011 
Oralair (1 tbl denně).

1. sezóna (2011) – pokračoval v medikaci antileukotrieny, 
Oralair. V pylové  sezóně trav antihistaminika bral asi měsíc 
– nepravidelně (na přelomu června a července), bez nutnosti 
další medikace, dušnosti neměl, sezónní obtíže zklidněny, 
úlevovou medikaci (salbutamol) aplikoval jen na podzim při 
nachlazení.

2.  sezóna (2012) – nasadil Oralair v  lednu 2012, cítil se 
dobře. Matka sama vysadila antileukotrieny – při zhoršení 
stavu v zimě (sípoty, pískoty, pokašlávání) nasadili léky zpět 
a došlo k úpravě obtíží. Jen občas docházelo ke zhoršení dechu 
při kontaktu s  kočkou (IgE, kožní testy – nově zachycena 
mírná pozitivita na kočku).

V  pylové sezóně trav pod vakcínou aplikoval antihista-
minika jen ojediněle – několik tablet během sezóny. V zimě 
2012/13 provedena spirometrie (FVC 93 % NH, FEV1 104 % 
NH, Tiffeneaův index 108, PEF 82  % NH, MEF25–75 103  % 
NH), vysazeny antileukotrieny, ponechán salbutamol v  dáv-
kování podle potřeby.

3. sezóna (2013) – v medikaci od ledna jen Oralair, anti-
histaminika jen při kontaktu s kočkou, v pylové sezóně trav 
užil chlapec jen ojediněle l tbl antihistaminika koncem června 
a v červenci při pobytu v přírodě. Jinak je bez další farmakote-
rapie, zatím bez dechových obtíží.

Závěr a zhodnocení
Pacient před aplikací vakcíny měl trvale v medikaci anti-

leukotrieny, v pylové sezóně trav užíval dva měsíce antihista-
minika. Postupně pod vakcínou došlo ke zklidnění sezónních 
obtíží, vysazení pravidelné léčby antileukotrieny, snížení spo-
třeby antihistaminik (během sezóny několik tablet – jen při 
kontaktu s kočkou). Nově byla zachycena alergie na kočku.
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Sdělení z praxe

MUDr. Jana Poloniová
Alergologie
Poliklinika Medipont
Matice školské 17
370 01 České Budějovice

Alergenová imunoterapie přípravkem Oralair 
u alergického pacienta s dominancí 2–3 alergenů 
a vysokou spotřebou symptomatických léků
Jana Poloniová

Alergologie, Poliklinika Medipont, České Budějovice

Kazuistika
42letý pacient léčený pro projevy sezonní alergické rýmy 

od 12 let věku. Projevy alergie nastupují vždy pravidelně v čer-
venci a končí začátkem září.

Rodinná anamnéza: otec měl sezónní intermitentní aler-
gickou rýmu, pro kterou nikdy nebyl léčen, užíval pouze nára-
zově symptomatickou terapii; bratr trpěl perzistující celoroční 
alergickou rýmou lehkého stupně s  prokázanou pozitivitou 
na roztoče, léčen je symptomaticky. Astma bronchiale ani 
atopická dermatitis se v rodině nevyskytovaly. V domácnosti 
nikdy nechovali domácí zvířata.

Osobní anamnéza: v dětství měl pacient časté infekty hor-
ních cest dýchacích, převážně laryngitidy. Antibiotika užíval 
sporadicky, lázeňskou terapii nepodstoupil. Operace žádné 
neměl, je nekuřák, alergie na potraviny či léky neudává. V peří 
nespí, prach mu vadí. Hlavními symptomy, které jej zatěžují, 
je vodnatá rýma s úpornou obturací nosní. Nejhorším obdo-
bím je vždy přelom července a  srpna, kdy mívá přechodně 
záchvaty nočního dráždivého kašle, který byl v období dospí-
vání tlumen ketotifenem (Zaditen).

Prick testy: Dermatophagoides pteronyssinus 4/5, 
Dermatophagoides farinae 2/0, břízovité 1/0, směs pěti trav 6/8, 
směs čtyř obilovin 2/1, ambrozie 0, pelyněk 0, Cladosporium 
0, Alternaria 0.

V  letech 1987–1989 byl léčen alergenovou imunoterapií 
(AIT) perorální depotní vakcínou Pollinare mixtum, která 
byla ukončena pro přetrvávající potíže. V  letech 1997–2005 
podstoupil injekční terapii přípravkem Pollinex, po kterém 
došlo k  přechodnému zmírnění potíží. V  letech 2006–2011 
byl léčen pouze symptomaticky – pravidelně v pylové sezoně 
užíval antihistaminikum. V letním období 2011 došlo k zhor-
šení projevů alergické rýmy, udával i noční záchvaty dušnosti 
a kašel.

Spirometricky byla prokázána lehká až středně těžká 
obstrukce dýchacích cest, FeNO 112 ppb. Celkový stav si 
vyžádal nasazení terapie inhalačními kortikosteroidy, nazál-
ních kortikosteroidů a  změnu antihistaminika. Po několika 

dnech došlo k úpravě klinického stavu, FeNO 35 ppb, spiro-
metrie bez známek obstrukce.

Na podzim 2011 bylo provedeno kontrolní alergolo-
gické vyšetření, které potvrdilo pozitivitu na směs pěti trav. 
Klientovi byla navržena možnost obnovit AIT ve formě tablet 
Oralair. Tuto možnost uvítal vzhledem k velkému časovému 
a  pracovnímu vytížení a  vzdálenosti bydliště. V  lednu 2012 
byla zahájena AIT přípravkem Oralair, kterou od počátku 
dobře toleroval a již v první sezoně užíval jen sporadicky anti-
histaminikum, neměl žádné projevy dechové tísně či kašel.

Při kontrole v říjnu 2012 hodnotil pacient terapii příprav-
kem Oralair jako nejlepší z AIT, kterou doposud měl možnost 
vyzkoušet. V této zavedené AIT pokračuje i v roce 2013. V let-
ním období byl již bez podpůrné symptomatické terapie.

Závěr
Alergenová imunoterapie (AIT) přípravkem Oralair je 

jednou z velmi efektivních možností, jak léčit klienty s pro-
jevy alergické rýmy s prokázanou pozitivitou v prick testech 
na směs pěti trav. Oralair je alergenovou imunoterapií, o které 
se dá říci, že je terapií šitou na míru. Právě správně indiko-
vaná alergenová imunoterapie vede k odstranění alergických 
symptomů v pylové sezoně, k snížené spotřebě symptomatické 
terapie a  k  zvýšené spokojenosti klienta – který je v  pylové 
sezoně bez potíží a cítí se, jako kdyby alergikem nikdy nebyl.

Terapeutickým cílem lékařů-alergolologů je právě spoko-
jený alergik bez klinické manifestace alergie v pylové sezoně.
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Redakční poznámka

Protizánětlivý efekt léků pro systémovou enzymoterapii 
(SET) – Wobenzym (WE) a Phlogenzym (Phl), byl potvrzen 
u řady indikací, včetně zánětů dýchacích cest.

Pediatrická studie zaměřená na efekt WE u dětí s recidi-
vujícími záněty dýchacích cest prokázala jeho příznivý vliv 
i u dětských astmatiků (Honzíková et al. 2004). Tyto výsledky 
byly v  souladu s  předchozími zkušenostmi z  praxe u  dětí 
i  dospělých. Když se proto na trhu objevily analyzátory pro 
měření obsahu oxidu dusnatého (NO) ve vydechovaném 
vzduchu (fraction of exhaled nitric oxide; FeNO), vznikla 
myšlenka verifikovat pomocí tohoto markeru intenzity eosi-
nofilního zánětu protizánětlivý efekt WE u astmatiků.

První sdělení na toto téma uvedla Bergendiová (kon-
gres ČSAKI, Praha, 2008). Zařazení WE do komplexní léčby 
5 pacientek s astmatem, u kterých přes standardní terapii pře-
trvávaly obtíže a  zvýšené hodnoty FeNO, vedlo ke snížení 
hodnot FeNO, ke zlepšení klinického skóre i ke snížení hla-
din IgE. WE byl podáván tři měsíce v dávce 2x 7 tbl/den. Po 
dalších třech měsících, kdy pacientky WE již neužívaly, došlo 
znovu ke vzestupu FeNO a zhoršení klinického skóre.

Další skupinu 12 astmatiků prezentovala Vokálová (kon-
gres SSAKI, Žilina, 2009). Pacienti na dlouhodobé léčbě 
kombinovanými inhalačními přípravky (ve většině případů 
s  přecitlivělostí na inhalační alergeny) byli sledováni podle 

Podpůrná protizánětlivá léčba  
eozinofilního zánětu u astmatiků

stejného schématu jako první skupina. Na podávání WE při 
nezměněné antiastmatické léčbě zareagovalo poklesem FeNO 
9 (75 %) pacientů.

Na kongresu ČSAKI (Vokálová, Olomouc, 2010) bylo 
prezentováno dalších 17 astmatiků, FeNO pokleslo u15 paci-
entů (88 %) po třech měsících podávání WE s nezměněnou 
základní léčbou (IKS, IKS + LABA, antihistaminika).

Další zkušenosti byly předneseny na Martinských dnech 
imunologie (Vokálová 2011 – sumarizace výsledků 42 paci-
entů; Bystroň et al. 2012 – 10 pacientů).

Nová přístrojová metodika tedy naznačuje další možnost 
objektivizace protizánětlivého působení SET při ověřování 
jejího využití jako možné podpůrné léčby astmatu v roli „kor-
tikoidy šetřící“ medikace. K  ověření této hypotézy je ovšem 
nutná regulérní klinická studie s větším počtem pacientů.

Literatura
Bystroň, J., Černá, J. Použití Wobenzymu v komplexní léčbě pacientů s průduškovým 
astmatem. Martinské dni imunológie, Martin, Slovenská republika, 21.–23. 3. 2012 
(přednáška).
Honzíková, M. (ed.) et al. Systémová enzymoterapie v komplexní léčbě recidivujících 
zánětů dýchacích cest u dětí – postregistrační retrospektivní multicentrické hodnocení. 
Čes-slov Pediat 59, 10: 513–521, 2004.
Vokálová, I. FeNO jako objektivní ukazatel protizánětlivého působení systémové enzy-
moterapie. Klinická imunológia a alergológia, 22, 1: 19–21, 2012.

Česká společnost alergologie a klinické imunologie pořádá odborný seminář

Škola anafylaxe
14. ledna 2014, od 16:30, Břevnovský klášter, Praha
22. ledna 2014, od 16:30, Hotel Myslivna, Brno-Pisárky

Program (16:30–19:30):
Úvod do problematiky (doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.)
Etiopatogeneze a diagnostika anafylaxe (MUDr. Irena Krčmová, CSc.)
Léčba a prevence anafylaxe (doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.)
Resuscitační postupy při anafylaxi (MUDr. Tomáš Hyánek)
Praktický nácvik s figurínami (MUDr. Tomáš Hyánek)

Odborným garantem semináře a moderátorem je doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.
Akce se uskuteční za podpory firem Vivax Management (CZ) a Allergy Therapeutics.

Upoutávka
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Novinky

Nos je naším jediným přirozeným filtrem na přibližně 
14 000 litrů vzduchu, které každý den projdou naší dýchacím 
systémem. Ve vdechovaném vzduchu se setkáváme s velkým 
množstvím alergenů, jako jsou prach, pyly, zvířecí alergeny, 
bakterie, viry, plísně atd. Pro hygienu nosních dutin je tu již 
několik set let dostupný snadný způsob, který si každý paci-
ent může provést v  domácích podmínkách. Jedná se o  pro-
ces zvaný jala néti (nosní sprcha). Technika, o které najdete 
zmínku již ve starověkých indických textech, je proces pře-
chodu izotonického solného roztoku přes nosní dutiny, které 
jsou tak zbaveny všech alergenů nebo přebytečného hlenu. 
Tento proces očistí a mírně dezinfikuje sliznici nosu, ale při 
pravidelném používání ji i  postupně otuží. Nosní sliznice je 
pak schopná pružněji reagovat na změny počasí a  přítom-
nost bakterií a virů v ovzduší. Ačkoli oplachování dutin zcela 
nezabrání vzniku nachlazení nebo zánětu vedlejších nosních 
dutin, lékařský výzkum naznačuje, že sníží jejich frekvenci, 
trvání a intenzitu příznaků.

Dříve se k tomuto účelu používala výhradně čistá prame-
nitá voda (což dle soudobých poznatků není ideální), která se 
nasávala do jedné nosní dírky z dlaně. Pozdější inovace při-
nesla speciální nádobku „lota“, ze které se voda aplikovala 
do jednoho nosního vchodu, aby druhým volně vytekla ven. 
K výplachu může být použito jak fyziologického roztoku soli, 
tak roztoku o koncentraci mírně vyšší. Neosolená voda může 
při použití nepříjemně dráždit nosní sliznici.

Jednoduchá a snadno proveditelná technika nyní získává 
popularitu mezi lidmi i  zdravotníky jako první linie obrany 
proti příznakům zánětu vedlejších nosních dutin, alergiím 
a nachlazení. Postup byl podroben klinickému testování a byl 
shledán bezpečným a  prospěšným, bez zřejmých vedlejších 
účinků.

Nosní sprchu není vhodné provozovat po komplikovaných 
zánětech středního ucha a při zánětech dutin. Jestliže pacient 
trpí na opakovaná onemocnění uší, dutin, nosu a nosohltanu, 

je vhodné, aby užití výplachu konzultoval se svým ošetřujícím 
lékařem.

Z praktického hlediska je pro výplach nosu potřeba velký 
objem solného roztoku (200–240  ml) ve vhodné nádobě. 
Vstřik by měl být proveden pod nízkým, ale dostatečným tla-
kem, aby roztok dutinami pouze neprotekl, ale aby také vytla-
čit hlen, alergeny a další nečistoty. Solný roztok by měl cesto-
vat do nosní průchodu, protéci přes septum a vyjít ven skrz 
druhý nosní průchod. Teprve pak je promytí důkladné a také 
toto je vysvětlení proč pro důkladné promytí nosních a vedlej-
ších nosních dutin nejsou různé nosní spreje dostatečné.

Jedním se systémů, které byly k  výplachu nosních dutin 
vyvinuty, je systém Sinus Rinse americké firmy NeilMed, která 
byla založena v roce 2000 plicním lékařem K. C. Mehtou, který 
měl více než 25 let zkušeností z vlastní praxe.

Na našem trhu je produkt k dispozici v několika variantách 
a  typech balení: Isotonic, Pediatric, Hypertonic. Sinus Rinse 
Isotonic a Pediatric obsahují aplikační lahvičku, 60 sáčků se 
směsí chloridu sodného a  hydrogenuhličitanu sodného pro 
přípravu isotonického roztoku (545 Kč). Balení Sinus Rinse 
Hypertonic obsahuje 70 sáčků pro přípravu hypertonického 
nebo isotonického roztoku (dle množství přidané vody) za 
636 Kč.

Literatura
Olson, D. E., Rasgon, B. M., Hilsinger, R. L. Jr. Radiographic comparison of three me-
thods for nasal saline irrigation. Laryngoscope 112, 8 Pt 1: 1394–1398, 2002.
Pynnonen, M. A., Mukerji, S. S., Kim, H. M. et al. Nasal saline for chronic sinonasal 
symptoms: a randomized controlled trial. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 133, 11: 
1115–1120, 2007.
Tomooka, L. T., Murphy, C., Davidson, T. M. Clinical Study and Lieterature Review of 
Nasal Irrigation. The Laryngoscope 110, 7: 1189–1193, 2000.
Wikipedia

Klára Krupičková
krupickova@geum.org

Výplach dutin – staletími prověřená cesta 
k nosní hygieně

20
14

Nakladatelství GEUM přeje všem svým čtenářům  
krásné vánoční svátky a v novém roce 2014 celou   
řadu pracovních i osobních úspěchů, mnoho štěstí,  
elánu a především pevné zdraví.
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redakční stránky

Laboratorní diagnostika – třetí doplněné a přepracované vydání
Tomáš Zima et al.

K rozvoji laboratorní diagnostiky dochází od druhé poloviny 20. století 
a tento rozvoj se nezpomaluje, naopak zrychluje. Dle statistických údajů ze 
Spojených států amerických 70–80 % lékařských rozhodnutí v nemocniční 
péči závisí na laboratorních testech, a to při poměrně nízkých nákladech 
(3–5 % celkových nákladů na zdravotní péči). Přesto před prvním vydáním 
této monografie, které vyšlo před jedenácti lety, neexistovala na českém kniž-
ním trhu publikace, která by komplexně shrnovala problematiku laboratorní 
diagnostiky v celé její šíři.

Předkládaná publikace je v současné době nejrozsáhlejší a nejkomplexnější 
monografií, týkající se laboratorní diagnostiky a pokrývá všechny obory 
medicíny. Třetí, rozšířené a aktualizované vydání, obsahuje nové kapitoly: 
laboratorní diagnostika v ortopedii, neurochirurgii a transfuzním lékařství. 
Kniha je dále rozšířena o rozsáhlou kapitolu laboratorní diagnostiky v mi-
krobiologii. Publikace obsahuje nové postupy v laboratorní diagnostice ale 
i popisy tradičních testů a analytů.

Kniha je členěna do kapitol dle jednotlivých oborů, kde je zpracována obecná 
část a dále speciální části, dle jednotlivých onemocnění. Připojeny jsou též 
praktické rady a postupy, přehledné tabulky a grafy.

Publikace je dle autorů určena nejen 
studentům medicíny a pracovníkům la-
boratoří, ale díky své komplexnosti najde 
uplatnění i v ordinacích lékařů mnoha 
odborností. Po prostudování obsahu pub-
likace se domnívám, že může být užitečná 
doslova všem lékařům v terénní i klinické 
praxi a neměla by tak chybět v knihovně 
žádného českého lékaře.

(kla)
Galén, Praha, 2013.
ISBN 978-80-7492-062-2
3. vydání, 1 146 stran
vázané, barevně
Cena 2000 Kč.

Knihu je možné zakoupit na www.galen.cz s 10% slevou.

Recenze

Vzhledem k tomu, že neustále dochází ke změnám v údajích, prosíme 
o oznámení případných změn adresy v průběhu roku tak, abychom Vám 
počátkem roku mohli zaslat novou publikaci na správnou adresu.

Vážení přátelé,
pro obdržení publikace Pomocník alergologa a klinického imunologa i v roce 2014 je nezbytná 
registrace. K odběru se můžete přihlásit na internetových stránkách:

Po vyplnění formuláře budou Vaše údaje zařazeny do seznamu pro bezplatné zaslání Pomocníka alergologa 
a klinického imunologa 2014. Nakladatelství GEUM Vás bude informovat o vydávaných novinkách pro obor 
Vaší specializace. Vyplnění Vás nezavazuje k žádné platbě. Zadané údaje budou využity pouze pro komuni-
kaci mezi Vámi a nakladatelstvím. Údaje nebudou poskytnuty žádným dalším subjektům k reklamním či 
nekomerčním účelům.

Publikace je distribuována pouze v ČR dle pořadí došlých registrací do vyčerpání 
zásob. Datum vydání je 28. února 2014. Pomocník alergologa a klinického imuno-
loga je určen výhradně zdravotnickým pracovníkům a odborným institucím.

2014
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Kapitoly z historie
Objev streptomycinu před 70 lety a jeho 
první léčebné použití v Československu
Milan Kubín

Antibiotika před streptomycinem
Léčebný účinek plísní byl znám v lidovém léčitelství prav-

děpodobně od nepaměti a schopnost některých druhů penici-
lií inhibovat růst jiných mikroorganismů zaznamenali už v 19. 
století např. v Anglii J. Lister nebo ve Francii L. Pasteur. První 
literárně doložený popis antibiotického účinku plísní (pravdě-
podobně Penicillium glaucum) je připisován francouzskému 
vojenskému lékaři Ernestu Duchesnemu (1874–1912), který 
se jako student ve vojenském lékařském učilišti v Lyonu sezná-
mil s  laickou  léčbou povrchových poranění koní vtíráním 
plísní do otevřených kožních lézí a tento empirický poznatek 
experimentálně ověřil. Popsal inhibici množení E. coli v inter-
akci s  Penicillium glaucum in vitro a  v  pokusech na morča-
tech infikovaných letálními dávkami tyfové infekce dosáhl 
zábrany vývoje experimentální infekce parenterální inokulací 
suspenze připravené z makrokolonií penicilií. Výsledky svých 
studií shrnul v roce 1897 v dizertaci, kterou obhájil na lékařské 
fakultě lyonské univerzity v roce 1897 a kterou poslal k uve-
řejnění do pařížského Pasteurova ústavu. Nebyla však přijata 
pro nedůvěru v její vědeckou hodnotu a pro nízký věk autora 
a jeho objev upadl v zapomnění (Ryan 1992; Wikipedia 2013).

Skutečná éra antibiotik se datuje od náhodného objevu 
skotského mikrobiologa Alexandera Fleminga (1881–1955), 
který zaznamenal v  roce 1928 inhibici množení zlatých sta-
fylokoků vlivem difúze metabolitu produkovaného makroko-
loniemi vzdušné plísně Penicillium notatum. Tento produkt 
nazval penicilin a v pokusech in vitro prokázal jeho účinnost 
zejména proti grampozitivním mikrobům. Předpokládal, 
že by se mohl uplatnit jako účinné desinficiens, pochybo-
val však o jeho účinnosti při léčbě infekcí vyvolaných těmito 
patogenními původci. V  roce 1939 získal pro spolupráci H. 
W. Floreye, E. B. Chaina a jejich spolupracovníky z univerzity 
v Oxfordu, kteří vypracovali techniku výroby penicilinu, pro-
kázali jeho účinnost a neškodnost v pokusech in vivo a připra-
vili první dávky penicilinu ke klinickému použití. Metodika 
výroby byla převzata americkým farmaceutickým koncernem 
Merck a první dávky průmyslově vyrobeného produktu byly 
v roce 1942 s úspěchem použity k léčbě bakteriálních infekcí 
u prvních nemocných. Americká válečná rada rozhodla zavést 
tento nový lék do armádní zdravotnické služby a  již na jaře 
1944 bylo spojeneckým vojskům bojujícím v Evropě dodáno 
více než dva miliony dávek penicilinu. V  začátcích tehdejší 
klinické praxe bylo využíváno jeho vylučování ledvinami 
a  téměř 80 procent penicilinu mohlo být znovu získáváno 
z  moče léčených nemocných. Zvýšení produkce penicilinu 
bylo pak umožněno zavedením hloubkové kultivace produkč-
ních kultur, takže v roce 1945 bylo dosaženo výroby téměř 650 

miliard jednotek penicilinu ročně. V  letech 1946–1948 bylo 
v  Guatemale provedeno americkou výzkumnou skupinou 
několik vysoce neetických hromadných klinických pokusů 
k  ověření jeho účinnosti: vězňové, azyloví pacienti a  vojáci 
byli např. infikováni sexuálním stykem s prostitutkami trpí-
cími gonorheou a  penicilinem byli následně léčeni; ame-
rická strana se později za tyto pokusy omluvila (Ryan 1992; 
Wikipedia 2013). V  době nacistické okupace českých zemí 
byl penicilin připraven pod jménem BF Mykoin 510 ve farma-
ceutické továrně B. Fragnera v dolních Měcholupech u Prahy 
v  roce 1944. Do Československa dodala UNRRA v pováleč-
ných letech 1945–1947 bezplatně více než 130 miliard jed-
notek penicilinu (Doubek 1946). Tovární výroba penicilinu 
byla v Československu zahájena v roce 1949 pod vedením M. 
Herolda, J. Málka a P. Frágnera (Havlík 2002).

Flemingův objev penicilinu z roku 1928 je považován za 
typický příklad serendipity, tj. nálezu nehledaného. Dodejme 
však, že jeho pozorování inhibice množení stafylokokové kul-
tury vlivem tehdy dosud neznámého metabolitu vylučova-
ného koloniemi penicilia vzdušného původu bylo jen počát-
kem dalšího dlouhodobého procesu studia penicilinu, jako 
prvního antibiotika účinného k  systémové etiotropní léčbě 
bakteriálních infekcí. Hlavními aktéry tohoto procesu byli 
vedle Alexandera Fleminga australský farmakolog a  patolog 
Howard (1898–1968) a Ernst B. Chain (1906–1979), bioche-
mik německo-židovského původu. Trojice těchto vědců byla 
za objev penicilinu vyznamenána v  roce 1945 Nobelovou 
cenu za medicínu a  fyziologii a řadou dalších poct a uznání 
(Wikipedia 2013).

Streptomycin v USA a ve světě
Objev streptomycinu nebyl na rozdíl od penicilinu výsled-

kem náhodného nálezu nehledaného, nýbrž výsledkem pro-
gramovaných experimentálních studií půdních mikroorga-
nismů cílených původně na poznání jejich úlohy v  zevním 
prostředí. Ideovým a metodickým základem těchto studií byly 
poznatky zakladatele půdní mikrobiologie a mikrobiální eko-
logie Sergeje N. Vinogradského (1856–1953), který se prosla-
vil mj. objevem chemoautotrofie, při které mikroorganismy 
získávají uhlík ze vzdušného oxidu uhličitého a  syntetizují 
z něj uhlíkaté řetězce organických sloučenin (Dworkin 2012). 
Pracemi Vinogradského byl ovlivněn René J. Dubos (1901–
1982, obr. 1), narozený ve Francii, který po studiu na paříž-
ském Národním institutu pro agronomii emigroval v  roce 
1924 do USA a  na Rutgers University v  New Jersey získal 
v roce 1927 hodnost Ph.D. Nejprve jako stipendista a potom 
jako celoživotní člen Rockefellerova ústavu v  New Yorku se 
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zaměřil na průkaz metabolitů půdních mikrobů. Z půdních vzorků oboha-
covaných suspensemi stafylokoků izoloval dosud neznámý Bacillus brevis, 
z  kterého spolu s  R. Hotchkissem izoloval v  roce 1939 směs tyrothricinu 
(80 %) a gramicidinu (20 %), první antibiotika produkovaná půdními mik-
roorganismy (Ryan1992). Schopnost obou antibiotik inhibovat množení 
streptokoků, stafylokoků a pneumokoků prokázal v pokusech in vitro i pod-
mínkách pokusné infekce u  myší, avšak vysoká toxicita těchto preparátů 
zabránila jejich zavedení do klinické praxe.

Dubosův objev tyrothricinu a  gramicidinu ukázal, že půdní mikro-
organismy mohou produkovat antibiotika a  vzbudil pozornost Selmana 
Waksmana (1888–1973, obr. 2), profesora půdní mikrobiologie na americké 
Rutgersově univerzitě v New Jersey. Ten obrátil svou pozornost na půdní 
mikroflóru jako na potenciální rezervoár nových antibiotik, získal podporu 
farmaceutického koncernu Merck a  se svými studenty a  spolupracovníky 
izoloval v  letech 1940–1942 actinomycin, clavacin a  streptothricin, pro 
jejich vysokou toxicitu však nepřijatelné pro klinickou medicínu. V  roce 
1943 zadal svému studentu v  postgraduální výchově Albertu Schatzovi 
(1922–2005, obr. 2) za úkol hledat další antibiotika účinná zejména proti 
gramnegativním mikrobům a proti tuberkulózním mykobakteriím. Schatz 
vyvinul vlastní screeningovou metodiku a mezi obrovským množstvím tes-
tovaných mikroorganismů identifikoval dva kmeny rodu Streptomyces gri-
seus, které produkovaly nové antibiotikum – streptomycin – který inhibo-
val množení širokého spektra grampozitivních i gramnegativních mikrobů 
a také Mycobacterium tuberculosis (Schatz et al. 1944).

Krátce po identifikaci produkčních kmenů streptomycinu se 
Waksmanovi přihlásili ke spolupráci veterinární lékař William H. Feldman 
(obr. 3) a  pneumolog Corvin H. Hinshaw (obr. 4) z  kliniky bratří Mayů 
v Rochesteru ve státě Minnesota. Oba měli již zkušenosti s  léčbou tuber-
kulózy chemoterapeutiky prominem a promizolem, které sice vykazovaly 
určitý léčebný efekt, ale pro toxicitu by byly v klinické praxi nepřijatelné. 
V  prvním pokusu in vivo použili 10 gramů streptomycinu připraveného 
Schatzem k  léčbě čtyř morčat s  plně vyvinutou pokusnou tuberkulózou, 
další čtyři infikovaná morčata ponechali bez léčby a pokus ukončili po osmi 
týdnech od infekce. Výsledky tohoto pokusu byly překvapivě příznivé, neboť 
žádné ze čtyř infikovaných morčat nejevilo známky tuberkulózy, zatímco 
u  kontrolních zvířat byla tuberkulóza plně rozvinuta. Nízký počet zvířat 

Obr. č. 2: Selman Abraham Waksman (1888–1973) vpravo a Albert 
Schatz (1922–2005) vlevo
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Obr. č. 1: René Jules Dubos (1901–1982)
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Obr. č. 3: William H. Feldman (1892–1974)
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Obr. č. 4: Corvin Hinshaw (1901–1982)
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a krátká doba léčby byly limitovány omezenými možnostmi 
přípravy streptomycinu ve skrovných podmínkách Schatzovy 
laboratoře. Větší množství streptomycinu bylo potom vyro-
beno firmou Merck a  léčebný pokus byl se stejně příznivým 
výsledkem opakován: 24 pokusných a  stejný počet kontrol-
ních morčat byl infikován tuberkulózou, po sedmi týdnech od 
infekce byla pokusná skupina léčena streptomycinem podá-
vaným každých 6 hodin po dobu dvou měsíců. Pitva ukázala 
u kontrolních zvířat generalizovanou tuberkulózu, u léčených 
pak byl zaznamenán jen ložiskový proces v  místě inokulace 
a v  regionální lymfatické uzlině (Feldman et Hinshaw 1944; 
Comroe 1978; Ryan 1992).

První nemocný léčený streptomycinem byl muž v termi-
nálním stadiu tuberkulózy mening, který zemřel po dvoutý-
denní léčbě, druhým pacientem byl muž s  generalizovanou 
miliární tuberkulózou, který zemřel po dvouměsíčním podá-
vání streptomycinu na plicní embolii. U  obou nemocných 
došlo ke klinickému zlepšení a  poklesu teplot, u  druhého 
pacienta byl při pitvě zaznamenán zřetelný ústup specifických 
orgánových změn. Další nemocnou byla 21letá žena léčená 
pro reaktivaci plicního tuberkulózního procesu pod torako-
plastikou a  rozsev nálezu do druhé plíce. Streptomycin byl 
podáván nejprve v  denních dávkách 0,1 g rozdělených do 
osmi nitrosvalových injekcí, později byly denní dávky zvýšeny. 
Nemocná absolvovala během šesti měsíců celkem pět fází 
této opatrné léčby trvajících 10–18 dní s přestávkami vynu-
cenými nepravidelnými dodávkami streptomycinu. Známky 
aktivity procesu po léčbě pominuly, nález se stabilizoval, paci-
entka se provdala a později se stala matkou tří zdravých dětí 
(Pfuetze et al. 1945). První nemocnou léčenou pro bazilární 
meningitidu při floridním primárním komplexu na plicích 
a  bazilární meningitidu byla roční dívka, zcela vyléčená po 
dlouhodobém intramuskulárním a  intratekálním podávání 
streptomycinu (Cooke et al. 1946). V odborném tisku uveřej-
nili předběžné sdělení o příznivých výsledcích léčby u 34 paci-
entů Hinshaw a  spol. v září 1945, další zkušenosti přednesli 
na konferenci americké asociace pro TBC v Buffalu ve státě 
New York v červnu 1946 a během pěti let od objevu strepto-
mycinu bylo již publikováno různými autory 1 200 odborných 
sdělení o jeho klinickém použití u TBC (Hinshaw et al. 1946; 
Ryan 1992). Příznivými výsledky byl natolik uspokojen maji-
tel farmaceutického koncernu G. Merck, že věnoval americké 
výzkumné radě vyrobený streptomycin v  hodnotě jednoho 
milionu dolarů. V  dalších letech byly popsány nepříznivé 
stránky terapie streptomycinem, které vysvětlovaly léčebné 
neúspěchy u  některých nemocných, především výskyt rezi-
stentních mutant mykobakteriální populace v  perzistujících 
lézích pacientů, které spontánně vznikaly během dlouhodobé 
monoterapie. Léčba tuberkulózy streptomycinem byla také 
podrobena tehdy nově popsané metodice klinicky kontrolo-
vané studie (British Medical Research Council 1948).

Selman A. Waksman objevil se svými studenty a  spolu-
pracovníky celou řadu nových antibiotik, zejména aktino-
mycin (1940), clavacin a  streptothricin (1942), streptomy-
cin (1943), grisein (1946), neomycin (1948) a  další a  za své 
objevy byl vyznamenán mnoha poctami. V roce 1946 podnikl 

triumfální cestu do Evropy, navštívil svou rodnou ves na 
Ukrajině, odkud jako 22letý mladý muž emigroval do USA 
a  na  řadě věhlasných univerzit přednášel o  objevu strepto-
mycinu – „léku, který byl získán z  půdního mikroorganismu 
v malé agrotechnické laboratoři“. Za objev streptomycinu jako 
prvního antibiotika účinného proti tuberkulóze získal v roce 
1952 Nobelovu cenu za medicínu. Wiliam Feldman a Corvin 
Hinshaw navržení původně společně s Waksmanem k udělení 
tohoto prestižního vyznamenání byli z konečného jmenování 
vyřazeni neboť vedení jejich mateřské instituce Mayo Clinic 
vyslovilo pochybnosti o  validitě jejich výzkumné činnosti, 
kterou vykonávali mimo rámec svých služebních povinností. 
Albert Schatz, který fakticky celý objev streptomycinu realizo-
val, uplatnil plně oprávněný požadavek stát se spolunositelem 
tohoto vyznamenání, byl však Nobelovým komitétem odmít-
nut s tím, že jeho úlohou při tomto objevu byla pouze funkce 
asistenta prominentního vědce. Jeho dřívější synovský vztah 
k Waksmanovi tím skončil, Schatz se domáhal svého uznání 
soudně a určitého ocenění své práce dosáhl, teprve když mu 
byl soudním rozhodnutím přiznán podíl 3 procent z  autor-
ských poplatků vyplácených Rutgersově univerzitě a jednorá-
zová odměna 125 000 dolarů. Po tomto „Pyrrhově“ vítězství 
však zahořkl, ze své Alma Mater odešel a ve výzkumné práci 
nepokračoval. Rutgersova univerzita jej teprve v  roce 1994 
vyznamenala pamětní medailí (Ryan 1992; Schatz 1993).

Streptomycin v Československu
První zmínka o  streptomycinu jako jednom z  „nejno-

vějších“ prostředků proti tuberkulóze se v  československém 
odborném tisku objevila v  roce 1946 se zprávou, že se jeho 
účinnost zkouší v  několika anglických a  amerických ústa-
vech (Pospíšil 1946). Prvních 50 g streptomycinu přidělených 
Československu americkým ministerstvem obchodu došlo 
již v roce 1946 a do konce následujícího roku dosáhlo množ-
ství dodaného streptomycinu celkem 4 300 g. Léčba jednoho 
nemocného předpokládala celkovou dávku 135–270 g strep-
tomycinu (1–2 g denně) a její cena dosahovala tehdy částky 40 
000–80 000 Kč při ceně asi 300 Kč za gram. K dovozu tohoto 
nového léku docházelo údajně spíše pod tlakem laické veřej-
nosti než na žádost odborníků a ministerstvo zdravotnictví se 
k jeho používání k léčbě tuberkulózy vyjadřovalo rezervovaně. 
Proto bylo celkové množství 4 300 g streptomycinu dáno dis-
pozici předním odborníkům s žádostí o hodnocení jeho účin-
nosti. Následně bylo použito k léčení 23 případů TBC mening, 
16 případů plicní a mimoplicní TBC a 36 případů jiných one-
mocnění. Stoprocentního léčebného úspěchu bylo dosaženo 
u  36 nespecifických procesů, např. u  colibacilárních cystitid 
a peritonitid nebo u klebsielových a hemofilových meningi-
tid a výsledky léčby tuberkulózy měly být po kritickém zhod-
nocení odborníky publikovány v  odborném tisku (Doubek 
1946).

V Masarykově sanatoriu ve Vyšných Hágách bylo léčeno 
streptomycinem (u většiny nemocných dodaným od příbuz-
ných z USA) celkem 82 nemocných s různými formami TBC 
dýchacího ústrojí (Marša 1949). Dobré výsledky byly zazna-
menány u  TBC laryngu provázející současně těžké formy 
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plicních procesů (10 případů), kde léčba selhala jen u dvou 
nemocných. U  kavernózních plicních nálezů (33 případů) 
šlo většinou o nemocné v těžkém toxickém stavu s rozsáh-
lými oboustrannými nálezy a  současně s TBC mimoplicní. 
Ve většině případů bylo dosaženo zmenšení kaveren, vymi-
zení exsudativních ložisek, snížení expektorace a  sedimen-
tace erytrocytů, částečné debacilizace a  zlepšení celkového 
stavu. Kavernózní TBC však zůstávala doménou kolapsote-
rapie a streptomycinová léčba byla považována za vhodnou 
přípravu k operativním výkonům. U intrapleurálních empy-
émů (9 případů) se podařilo vyléčit 3 nemocné, u ostatních 
však plurální dutina neobliterovala. Přes relativně dobré 
výsledky vyzněl závěr studie daleko od přílišného optimi-
smu. Obdobné výsledky byly zaznamenány u  130 nemoc-
ných léčených v období od října 1946 do října 1949 v pražské 
nemocnici Na Bulovce (Kürti 1949). U čerstvých pneumo-
nických forem léčených jen streptomycinem bylo dosaženo 
zlepšení u 20 z 22 pacientů, u nichž bylo pak pokračováno 
v klidovém režimu, u několika kombinovaným podáváním 
kyseliny paraaminosalycilové (PAS). U  dalších 26 nemoc-
ných byla léčba streptomycinem kombinována léčebným 
pneumotoraxem a  zlepšení nálezu bylo dosaženo u  všech. 
V největší skupině 37 nemocných byl podáván streptomycin 
jako příprava k torakoplastice nebo extrapleurálnímu pneu-
motoraxu. Zlepšení nálezu bylo dosaženo jen u 13 nemoc-
ných a 7 zemřelo.

Ve Vyšných Hágách bylo streptomycinem léčeno 108 
nemocných s  mimoplicní TBC různých forem a  lokali-
zací (Kostolný 1949). Celkově byl podáván streptomycin 27 
nemocným a stejně jako u plicních forem vedl ke zlepšení cel-
kového stavu i objektivního nálezu. U nemocných s píštělemi 
nebo zběhlými abscesy (např. 17 případů osteoartikulární 
TBC) byl s úspěchem současně instilován lokálně nebo perifo-
kálně. Při nedostatečných dodávkách streptomycinu byl u 10 
nemocných využit poznatek o jeho vylučování močí léčených 
pacientů a do píštělí nebo na plošné ulcerace byla s úspěchem 
aplikována přefiltrovaná moč pacienta léčeného tímto lékem. 
Celková i  lokální streptomycinová léčba byla považována za 
vítaný doplněk obvyklých léčebných postupů, tj. chirurgic-
kých výkonů, jódových koupelí, helioterapie apod. Na dětské 
klinice pražské lékařské fakulty bylo do června 1948 léčeno 75 
a později dalších více než 30 nemocných s bazilární a miliární 
TBC (Houštěk 1949). Ve zprávě byly hodnoceny předběžné 
výsledky 55 případů meningitid samotných a  14 se součas-
ným miliárním rozsevem na plicích a 6 případů miliární TBC 
bez postižení mening. Po třech a více měsících od ukončení 
léčby žilo 29, tj. 42 % dětí s meningitidou, ve skupině zemře-
lých byla převážná většina dětí do 2 let věku a příčinou vysoké 
úmrtnosti byl těžký stav nemocných před zahájením léčby. 
Léčba nemocných s miliárními plicními rozsevy bez postižení 
mening byla ve všech případech úspěšná. Prvotní nadšení 
z léčebných úspěchů ustoupilo po zkušenostech s nepředvída-
nými problémy s diagnostikou, léčbou i prognózou u někte-
rých nemocných a  tehdejší vysoký počet případů bazilární 
TBC se zdál být na dlouhou dobu velikým terapeutickým 
problémem.

Všeobecný nedostatek streptomycinu v  poválečném 
Československu, nepravidelné dodávky a  jeho vysoká cena 
byly podnětem k vypracování metod jeho regenerace z moči 
léčených nemocných a  k  jeho návratu do  léčebné praxe. 
Filtrovaná moč léčeného „dárce“ byla s úspěchem využívána 
k přímé aplikaci při léčbě osteoartikulární TBC formou insta-
lace do píštělí nebo na plošné exulcerace (Kostolný 1949). 
K  úplné regeneraci streptomycinu z  moče shromažďované 
v několika pražských ústavech byla vypracována laboratorní 
metodika založená na jeho adsorpci na aktivní uhlí, následné 
eluci metylalkoholem, vysrážení acetonem a  chromatogra-
fické purifikaci na aluminiumoxidu (Šula 1951). Touto tech-
nikou bylo v  letech 1949–1950 připraveno více než 3  300 g 
streptomycinu následně použitého k  léčbě 43 nemocných. 
Předpoklad, že by regenerovaný preparát pokryl asi čtvrtinu 
dováženého streptomycinu, se však v dalších letech v léčebné 
praxi neuplatnil.

Závěry
Od října 1943, kdy Albert Schatz zaznamenal poprvé inhi-

bici tuberkulózních mykobakterií vlivem metabolitu vylučova-
ného plísní Streptomyces griseus a  který nazval streptomycin, 
uplynulo pouhých 13 měsíců do listopadu 1944, kdy byl tento 
lék použit k  pokusné  léčbě prvních tří nemocných s  tuberku-
lózními nálezy. Závratný úspěch streptomycinu dokumentuje 
také obrovský počet 1 200 publikací uveřejněných různými 
autory v prvních pěti letech od jeho objevu. Udělení Nobelovy 
ceny Selmanu Waksmanovi v roce 1952 bylo pak nejen uznáním 
za objev tohoto antibiotika, ale také za cílené zkoumání půdní 
mikroflóry jako potenciálního rezervoáru dalších antibiotik. 
Monoterapie streptomycinem se stala suverénní metodou léčby 
čerstvých diseminovaných forem tuberkulózy, avšak v mykobak-
teriálních populacích chronických bacilárních procesů umožnila 
neovlivnitelné množení primárně rezistentních mutant myko-
bakterií. Hrozbu lékové rezistence se však záhy podařilo odvrátit 
kombinací streptomycinu s novými antituberkulotiky, kyselinou 
p-aminosalicylovou (1948) a isoniazidem (1952).

Léčba prvních nemocných s  plicní i  mimoplicní TBC 
v Československu probíhala ještě v období malých zkušeností 
se způsobem a  dávkováním streptomycinu, době nedosta-
tečných a přerušovaných dodávek léku, často u desperátních 
pacientů s beznadějnou prognózou a byla aplikována formou 
monoterapie, která zákonitě přinášela vznik lékové rezistence. 
Obraz tehdejších tuberkulózních procesů i jejich vysoká pre-
valence je z dnešního hlediska už jen historickou reminiscencí 
a  některé formy onemocnění, především bazilární meningi-
tidy u  dětí, specifické laryngitidy a  torpidní empyémy, jsou 
u nás dnes téměř neznámé. Léčba streptomycinem byla přijí-
mána s opatrnou rezervou a byla považována za doplňkovou 
metodu, která nemohla nahradit tehdejší léčebné postupy, tj. 
dlouhodobou klidovou léčbu, kolapsoterapii a torakoplastiky 
u plicní TBC a chirurgické výkony u TBC mimoplicní. Stejně 
jako ve světě, prošla streptomycinová léčba tuberkulózy v dal-
ších letech i  u  nás postupným vývojem od monoterapie ke 
kombinovaným krátkodobým režimům a významně přispěla 
k úspěšné kontrole tuberkulózy.
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Kapitoly z historie

Miguel Serveto
29. 9. 1511–27. 10. 1553

Španělský lékař, filosof a  církevní reformátor Miguel 
Serveto je v dějinách světové medicíny považován za objevi-
tele malého krevního oběhu.

Narodil se ve městě Tudele v Aragonii (dnešní španělské 
provincii Navarra) v rodině právníka – jeho otec tam byl notá-
řem (matka pocházela z Francie). Také on začal studovat po 
vzoru otce práva na univerzitách v  Zaragoze a  ve francouz-
ském Toulouse, kde se zabýval i hlubším studiem bible a kri-
ticky vystoupil proti tehdejšímu učení církve. Na francouz-
ských vysokých školách (na rozdíl od španělských univerzit) 
vládl mnohem svobodnější duch. Právě v  Toulouse začal 
Serveto přemýšlet a  pochybovat; proseděl dlouhé hodiny se 
svými stejně smýšlejícími mladými přáteli ve vášnivých 
diskusích.

Z právnické fakulty přešel na studium filosofie a teologie. 
V  roce 1529 vstoupil do služeb císaře Karla V. (1500–1558) 
– zastával místo tajemníka u  císařova zpovědníka. Pobyl 
také nějaký čas v  Německu, kde se seznámil s  církevními 
reformátory – mj. i s Filipem Melanchthonem (1497–1560) 
a Martinem Lutherem (1483–1546), který na něj velmi silně 
zapůsobil. Nestal se však protestantem ani luteránem a zůstal 
katolíkem. Jak připomíná rakouský historik medicíny Hugo 
Glaser ve své knize Objevitelé člověka, četl znovu a  znovu 
Písmo svaté a snažil se propracovat k začátkům a čistým pra-
menům křesťanství. Z učení církve nejvíce kritizoval dogma 
o božské trojici a trojjediném bohu.

V roce 1534 se stal z nouze korektorem v tiskárně v Lyonu. 
Jeho zaměstnavatel byl překvapen a udiven Servetovou dob-
rou znalostí latiny a  navrhl mu, aby sepsal dílo o  zeměpisu 
na základě soustavy slavného starověkého vědce Klaudia 
Ptolemaia (90–165). Miguel Serveto jej poslech a sepsal spis 
o srovnávacím zeměpisu, které mělo pronikavý úspěch.

Pod vlivem přítele Champiera, dvorního lékaře knížete 
Lotrinského, se pustil v roce 1535 do studia medicíny v Paříži. 
Zde se pod vedením tehdejšího nejslavnějšího anatoma 
Jacoba Sylvia (1479–1555) věnoval zvláště anatomii a přede-
vším výzkumu složení a  činnosti srdce. Právě v době studia 
medicíny se v Paříži setkal s církevním reformátorem Janem 
Kalvínem (1509–1564). Servetovi byly sympatické Kalvínovy 
názory o víře v předurčení, v samostatný běh světa, ve význam 
pracovitosti, odříkání a čestnosti.

Studium medicíny Serveto dokončil v  roce 1541 a  poté 
působil jako praktický lékař v  Avignonu, Charlieu a  nako-
nec jako osobní lékař arcibiskupa Palmieriho ve francouz-
ském městě Vienne. Zde mohl pod formálním pseudonymem 
„Villanovus“ 12 let v  klidu nábožensky i  lékařsky bádat – 
pseudonym si zvolil jako výraz sympatií ke španělskému lékaři 
Arnoldovi z Villanovy (1235–1312), jenž žil o 200 let dříve. 
Své spisy přitom posílal již zmíněnému známému církevnímu 

reformátorovi Janu Kalvínovi do švýcarské Ženevy, jež byla 
jeho sídlem. Serveto se domníval, že spolu povedou korektní 
teologickou diskusi a  netušil, že Kalvín je jako člověk bezo-
hledný sobec, který nesnáší jiný názor. Proto mu klidně poslal 
se svými  kritickými poznámkami i  jeden jeho náboženský 
spis. Již tehdy Kalvín jednomu ze svých stoupenců napsal: 
„Kdyby snad Serveto někdy navštívil moje město, nikdy bych 
nestrpěl, aby jej opustil živ“.

V  roce 1553 vydal anonymně svůj nejznámější spis 
nazvaný Obnova křesťanství, ve kterém vedle kritických nábo-
ženských úvah z pozic neoplatonismu uveřejnil i  své názory 
o malém krevním oběhu. Pokusil se zde spojit víru s vědou 
a biblické děje a učení o bohu vysvětlit na základě vědeckých 
úvah. Kniha byla tajně vytištěna ve Vienne a  je zajímavé, že 
byla předem odsouzena a  určena ke klatbě a  spálení zkáze 
nakonec ušly pouhé tři exempláře; jeden z nich je uchován ve 
Státní knihovně ve Vídni.

Servetovo autorství však bylo odhaleno a  byl předvolán, 
aby se zodpovídal z  kacířství. Pro své názory musel opustit 
místo sekretáře u  významného dvořana, zřekli se jej přátelé 
i příbuzní a stal se kacířem jak pro katolíky, tak pro reformá-
tory. Jeden z nich – Martin Bucer již tenkrát o něm prohlá-
sil: „Tento bezbožník by měl být rozčtvrcen a jeho vnitřnosti by 

Obr.: Miguel Serveto Conesa na rytině saského autora 
Christiana Fritzsche
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mu měly býti z těla vyrvány“. Připomeňme v této souvislosti, 
že Bucer se smutného Servetova konce nedožil. Zemřel v roce 
1551 v Cambridgi a byl pochován v tamějším chrámu. Skotská 
královna Marie Stuartovna (1542–1587) však nedopřála jeho 
ostatkům klidu a dala spálit jeho kosti na hranici, neboť byl 
pro ni příliš velkým kacířem.

Nejvýznamnější pro medicínu je ta část jeho knihy, v níž 
Serveto popisuje význam plic pro míšení krve s vdechovaným 
vzduchem a popírá existenci otvoru mezi pravým a levým srd-
cem podle učení starověkého lékaře Galéna (129–199). Není 
dodnes přesně známo, jak došel Serveto k tomuto poznání – 
zda pozorováním na zvířatech nebo na člověku. Český histo-
rik medicíny Josef Vinař ve své knize Zachránci lidstva připo-
míná, že zde učil, že „tepnou srdeční přichází do plic více krve, 
než je k výživě plic zapotřebí, že se v plicích krev mísí s pneu-
matem, a že se odtamtud vrací do srdce“. Jisté je, že jako první 
popsal cirkulaci vzduchu v plicích, objevil malý krevní oběh 
a poukázal na spojení žil a tepen.

Pozoruhodné nesporně je, že tehdejší lékařskou vědou 
zůstal Servetův objev prakticky nepovšimnut. Hlavním důvo-
dem je zřejmě skutečnost, že svůj objev autor nepublikoval 
v lékařském, ale převážně teologickém spise, po kterém navíc 
církevní inkvizice usilovně a  nakonec se zdarem pátrala. 
A  tak proto, aby se plicní oběh stal všeobecným lékařským 
poznatkem, musel být objeven znovu. Stalo se tak několik let 
po Servetově smrti italským lékařem Realdem Colombem 
(1516–1559), nástupcem slavného lékaře Andrease Vesalia 
(1514 –1564) na univerzitě v Padově.

Ačkoli byl Serveto v nemilosti již zmiňovaného netole-
rantního fanatika Jana Kalvína, přijal bezelstně jeho pozvání 
do Ženevy (i když prý věděl o jeho zákeřnosti a pomstych-
tivosti – snad aby mu své názory objasnil a  vysvětlil). 
V minulosti se Serveto pokusil své spory s Kalvínem urov-
nat a  napsal mu v  dopise: „Rozejděme se; pošli mně zpět 
mé rukopisy a žij blaze“. Kalvín však své odpůrce nechával 
nemilosrdně popravovat. V Ženevě šel Serveto po příjezdu 
nejdříve do kostela, ale při odchodu ze mše, byl na Kalvínův 
příkaz zajat, několik týdnů vězněn, mučen, týrán (marně 
Kalvína v dopise žádal jak o osobní jednání, tak o mírnější 

zacházení) a  nabádán k  tomu, aby své názory odvolal. 
Miguel Serveto tento nátlak hrdě odmítl a tak byl 27. října 
1553 upálen na hranici.

Jeho veřejnou popravu podrobně popisuje známý rakouský 
spisovatel Stefan Zweig (1881–1942): „Serveto je připoután 
a  pověšen na kůl železným řetězem, čtyřikrát nebo pětkrát je 
obtočen provaz kolem jeho vychrtlého těla. Mezi živé tělo a krutě 
se zařezávající pouta zastrkají pak ještě pochopové knihu a ony 
rukopisy, jež Serveto kdysi Kalvínovi zaslal pod pečetí tajem-
ství, aby si vyžádal jeho bratrský názor. Nakonec mu ještě na 
posměch nasadí na hlavu jakousi odpornou trnovou korunu, 
věnec z listí napuštěného sírou. Všechno kat se svými pacholky 
připravil tak, aby oběť co nejvíc trpěla. Trvalo třicet nekoneč-
ných minut, než v plamenech kvílející učenec ztratil vědomí“.

Jak uvádí slovenský historik doc. MUDr. Ján Junas ve své 
publikaci Průkopníci medicíny, Serveto byl jedním z prvních 
lékařů reformátorů horlící pro pokrok medicíny i  celé spo-
lečnosti. V  roce 1537 vydal spis O  účelu odvarů, ve kterém 
podrobil kritice systém využívání léčivých rostlin v  arabské 
medicíně.

Náboženské polemiky O omylech kolem Trojice a O Trojici 
(které obě vydal v  roce 1532 Serveto vlastním nákladem), 
vyvracejí jedno ze základních církevních dogmat – dogma 
o svaté trojici. Serveto je představitelem doby plné ideových 
zápasů nastupujícího pokroku s učením církve. Sám se však 
nemohl ještě zbavit vlivu náboženské ideologie, jen ji chtěl 
zreformovat a  zdokonalit ve zdánlivém souladu s  rozvíjejí-
cím se vědeckým pokrokem, ke kterému sám přispěl pozná-
ním plicního krevního oběhu. Stal se však za své názory obětí 
představitelů náboženského tmářství, podobně jako náš cír-
kevní reformátor Jan Hus (1371–1415), s  nímž sdílel stejný 
osud kacíře – veřejné upálení na hranici (se Servetem nakonec 
na hranici skončily i jeho spisy).

Upoutávka
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