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Dobří sousedé
22. září v šest hodin ráno spustila pod mými okny svůj koncert trojice vyjících křovinořezů.
Randál připomínal start tryskového letadla, jen to letadlo ne a ne odletět. Bydlím v historickém
centru města Česká Lípa, naproti mateřské škole, tak mě to překvapilo. Vydal jsem se zjišťovat,
co se děje, a objevil několik zahradníků, kteří se rozhodli bojovat s trávou na zahradě mateřské
školy právě a pouze v šest hodin ráno. Postupoval jsem pěkně popořadě od samotných zahrad-
níků přes jejich nadřízeného až po nadřízeného onoho nadřízeného. Všem jsem kladl stejnou
otázku. Připadá vám normální sekat trávu v samotném centru města v šest hodin ráno? Všem
to připadalo normální. Už jsem začínal pochybovat, zda jsem normální já. Nakonec jsem to
se zahradníky a jejich šéfy vzdal a zavolal ředitelce školky, na jejíž zahradě se tyto orgie ode-
hrávaly. Paní ředitelce to, stejně jako mně, normální nepřišlo, a tak jsme se jako přátelští
sousedé domluvili během pár sekund.

21. září přijel do Prahy Nigel Farage, jinak pan Brexit. Člověk, který v devadesátých letech založil (a až do Brexitu vedl) britskou
stranu UKIP, tedy tu stranu, které se loni podařilo přesvědčit většinu Britů, že bezpečnější a lepší, než být v současné podobě EU,
je zvolit si vlastní cestu a z EU vystoupit. Nigel Farage není nepřítelem společné Evropy, jen má výrazně jiné představy o její podobě
než současní vrcholní představitelé EU. Příležitost vidět a slyšet někoho takového jsem si samozřejmě nemohl nechat ujít.

Když Nigel Farage přišel s myšlenkou vystoupení Británie z EU, většina politiků i politologů se mu smála (zbytek ho měl za blázna).
Neměl za sebou žádnou finanční ani jinou lobby. V jeho neprospěch hrály zájmy velkých korporací, průmyslu a bank, obou zave-
dených hlavních politických stran, odborů a celého establishmentu. Pravděpodobnost úspěchu blízká nule. A dnes Velká Británie
vystupuje z EU.

Trochu mi to připomíná situaci Velké Británie na konci roku 1941. Evropu ovládá Hitler se svou válečnou mašinerií – z východu
na západ od Moskvy až po Francii, ze severu od Skandinávie až po sever Afriky. Kdo není Hitlerovým spojencem, je okupován.
Londýn je rozbombardovaný a v Británii není co jíst. Hitler vyhlašuje, že dobýt Británii je otázkou týdnů, maximálně měsíců.
Pokud kdy něco takového prohlásil, dosud vždy to splnil. USA zastávají politiku nevměšování do světové politiky, jiní spojenci
nejsou. A jakýsi podivný tlustý politik jménem Winston Churchill se v této situaci odmítá podvolit a slibuje Britům krev, pot a slzy.
Koncem roku 1941 bych na Británii rozhodně nevsadil. Pravděpodobnost úspěchu nevelká. Jak to dopadlo, víme. Co jsme v té
době dělali my, víme taky.

Mockrát jsem se v životě mýlil. I proto jsem dnes výrazně pokornější a opatrnější v posuzování toho, co se ukáže být dobré pro
mne, pro mou rodinu, moje město. Zda Britové učinili dobře, musí posoudit oni sami za sebe. Ale moc si přeji, abychom se s Velkou
Británií dohodli na rozchodu jako dobří sousedé, abychom jim (rukama politiků EU) neházeli klacky pod nohy a nechovali se
jako rozmazlení uražení frackové. Ani ne tak kvůli Velké Británii, jako kvůli nám. Až se potkám s někým ze svých přátel z Velké
Británie mohl by se mě zeptat – pokládáte to za normální?

S přáním krásného podzimu
Karel Vízner
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Stanislav Majerník, Stanislava Szabóová
2. oddelenie pneumoftizeológie, ŠN sv. Svorada Zobor n.o., Nitra

Súhrn
Pleurálny výpotok je zvyčajným sprievodným symptómom, resp. komplikáciou mnohých
onkologických ochorení vrátane hematoonkologických. Ich etiológia je rozmanitá. Pre-
važujú však výpotky bezprostredne súvisiace s malígnym ochorením alebo zápalové vý-
potky súvisiace so zápalovými komplikáciami základného onkologického ochorenia
alebo s onkologickou liečbou. V uvedenej kazuistike boli výpotky u jedného pacienta
rozličnej etiológie.

Summary
Pleural effusion of various etiology
Pleural effusion is a common accompanying symptom or a complication of many onco-
logical diseases including haemato-cancers. Their etiology is varied. However, exudations
directly related to malignancy or inflammatory-related inflammatory complications of
underlying oncological disease or oncological treatment prevail. In the case report, in
one patient there were effusion of various etiology.

Majerník, S., Szabóová, S. Obojstranný výpotok rozličnej etiológie. Kazuistiky v alergologii, pneumo-
logii a ORL 14, 3: 7–10, 2017.

Kľúčové slová
 pleurálny výpotok
 nežiaduce účinky 

inhibítorov tyrozínkinázy
 empyém

Keywords
 pleural effusion
 undesirable effects 

of thyrosin kinase inhibitors
 empyema

Obojstranný výpotok 
rozličnej etiológie

Úvod
Pohrudnicový výpotok je častou komplikáciou onkologických
ochorení vrátane hematoonkologických. Najčastejšou príčinou
býva postihnutie pohrudnice nádorovými bunkami alebo krv-
ného a miazgového cievneho zásobenia pohrudnice. Vtedy je
diagnostika etiológie aj liečba pomerne jednoduchá. Nezriedka
je však príčina výpotkov kombinovanej etiológie, pri pridruže-
ných komorbiditách pacientov. V praxi je potrebné myslieť aj
na koincidenciu príčin výpotkov. Môže tak nastať situácia, kedy
majú bilaterálne výpotky stranovo rôznu etiológiu aj vlastnosti.
Riešenie výpotkov potom často naráža na úskalia diagnostiky
etiológie a následnej voľby adekvátnej liečby výpotku. Vtedy je
diagnostiku a liečbu potrebné riešiť v širšej spolupráci pneu-
mológa, internistu, kardiológa, hrudníkového chirurga a on-
kológa. Medzi často zabúdanú etiológiu výpotkov patria aj ne-
žiaduce účinky liečby základného ochorenia (v našom prípade
hematoonkologického) alebo komorbidít.

Kazuistika
53-ročný pacient bol odoslaný do nášho pneumologického od-
delenia rajónnym pneumológom pre tri týždne trvajúce sub-
febrílie, časovo zaradené krátko po komplikovanej extrakcii
zuba na zubnej pohotovosti. V klinickom obraze dominoval
suchý dráždivý kašeľ, bolesti na hrudníku vľavo pleuritického
charakteru, dýchavičnosť pri miernej námahe. Pacient bol dlho -
ročne liečený (cca 16 rokov) pre chronickú myeloidnú leuké-
miu, hodnotenú hematológom v čase hospitalizácie v našom

oddelení ako v dlhodobej remisii. Z laboratórnych parametrov
boli elevované zápalové parametre CRP 60 mg/l, v krvnom ob-
raze prítomná ľahká leukocytóza 14×109/l a biochemicky mier -
ne zvýšené hodnoty transamináz. Renálne parametre, hodnoty
bielkovín a albumínu v sére aj ostatné biochemické parametre
boli v norme.

Obr. 1: Príjmová snímka pacienta
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V deň príjmu bol realizovaný zado-predný skiagram hrud-
níka (obr. 1) s nálezom pravostranného maloobjemového vý-
potku a ľavostranného výpotku stredne veľkého objemu. Punk-
ciou ľavého hemitoraxu bol získaný výpotok s prevahou
neutrofilov s nízkym pH a hladinou glukózy svedčiaci pre em-
pyém. Preto sme následne realizovali drenáž hrudníka s pre-
plachmi 5 % roztokom Betadine. Podávali sme antibiotiká (ce-
furoxím) a chronickú medikamentóznu liečbu (valsartan
160 mg tbl 1-0-1, nilotinib 200 mg cps 2-0-2). Vzhľadom na
anamnézu komplikovanej extrakcie zuba sme pátrali po infekč-
ných fokusoch, resp. známkach septických embolov. CT hrud-
níka a brucha okrem ľavostranného empyému iný zdroj infekcie
nevizualizovalo. Taktiež transtorakálne echokardiografické vy-
šetrenie jednoznačné známky infekčných vegetácií nepotvrdilo.
Transezofageálne echokardiografické vyšetrenie kardiológ ne-
indikoval. Ultrasonografické vyšetrenie brucha a vyšetrenie
moču bolo negatívne.

U pacienta došlo k vymiznutiu febrilít v priebehu dvoch dní.
Pacient však na piaty deň hospitalizácie napriek poučeniu po-
žiadal o odstránenie drénu a prepustenie domov na reverz z ro-
dinných dôvodov. Na röntgenovej snímke bola prítomná re-
gresia ľavostranného pleurálneho výpotku (obr. 2). O štyri dni
však bol znova pre recidívu febrilít a zhoršenie dýchavice odo-
slaný do nášho oddelenia. Na vstupnej RTG snímke boli prí-
tomné známky progresie empyému vľavo a navyše pomerne
výrazná progresia výpotku aj vpravo (obr. 3). CRP dosahovalo
hodnoty 328 mg/l, v krvnom obraze bola prítomná leukocytóza
18×109/l a už ľahká hypoproteinémia a hypoalbuminémia. Pa-
cientovi sme znova zaviedli drén vľavo s aplikáciou betadino-
vých preplachov a zrealizovali sme diagnosticko-odľahčovaciu
punkciu vpravo. Tu mal výpotok charakter transudátu s nízkym
obsahom bielkovín, LDH (laktátdehydrogenáza) a malou bu-
nečnatosťou. Parenterálne bol podávaný cefotaxím 2 g à 12 h
a moxifloxacín 400 mg à 24 h.

Obr. 2: Snímka po odstránení drénu na žiadosť pacienta

Obr. 3: Príjmová snímka pri druhej hospitalizácii

Po cca týždni poklesli zápalové parametre a vyskytovali sa
už len sporadicky subfebrílie. Došlo však aj k postupnému zhor-
šeniu dýchavice a celkovému opuchu horných aj dolných kon-
čatín, tváre aj oblasti brucha. Pátrali sme po príčinách opucho-
vého stavu a progresie výpotkov spojených s dýchavicou
(obr. 4). Echokardiografické vyšetrenie bolo opäť bez patolo-
gického nálezu. Neboli prítomné známky srdcového zlyhávania
ani CT známky pľúcnej embólie. Obličkové parametre aj od-
pady bielkovín v moči boli v norme. Pre hypoalbuminémiu 27
g/l sme podávali opakovane parenterálne albumín s nižšími

Obr. 4: Kontrolná snímka počas druhej hospitalizácie pri
progresii výpotkov
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dávkami diuretík (furosemid 40 mg/deň) a kortikoidov (pred-
nison 20 mg/deň). Došlo len k čiastočnej regresii opuchov a vý-
potkov (obr. 5, 6). Vzhľadom na výrobcom popisované nežia-
duce účinky nilotinibu (tvorba edémov a výpotkov) sme
konzultovali pacientovho onkohematológa a po dohovore s ním
sme podávanie nilotinibu prerušili.

Obr. 5: CT snímka pri progresii výpotkov (zavedený hrudný
drén vľavo)

Obr. 6: CT snímka pri progresii výpotkov

V priebehu ďalšieho týždňa došlo k takmer kompletnej re-
sorpcii výpotku vpravo, vymiznutiu opuchov. Následne sme
konzultovali aj hrudníkových chirurgov ohľadom definitív-
neho riešenia septovaného zvyškového empyému vľavo. Ten
bol následne na Klinike hrudníkovej chirurgie UN Martin vy-
riešený dekortikáciou. Krátko po chirurgickom zákroku bol
pacient afebrilný, eupnoický. CRP dosahovalo hodnoty
12 mg/l. Na RTG boli prítomné len malé reziduá výpotku vľavo
(obr. 7).

Obr. 7: RTG snímka pred prepustením domov

Pacient je ďalej sledovaný v našej pneumologickej ambulan-
cii. Onkohematológ podáva pacientovi redukovanú dávku ni-
lotinibu, pričom nedochádza k progresii malých bilaterálnych
výpotkov a klinický stav pacienta je dlhodobo dobrý.

Diskusia
V súčasnosti je k dispozícii viacero typov inhibítorov tyrozín-
kinázy (TKI) pre pacientov s chronickou myeloidnou leuké-
miou, napr. imatinib, dasatinib, nilotinib. Inhibítory tyrozín-
kinázy účinkujú na geneticky pozmenenú dysfunkciu buniek
u pacientov s chronickou myelocytovou (myeloickou) leuké-
miou (CML). Pri chronickej myelocytovej leukémii dochádza
medzi chromozómami 9 a 22 k recipročnej translokácii. Týmto
spôsobom vzniká zmenený chromozóm, ktorý sa označuje ako
„filadelfský (Philadelphia) chromozóm“ a je typický pre CML.
Výsledkom týchto zmien je vznik abnormálneho proteínu ozna-
čovaného ako BCR-ABL. Gén ABL kóduje tyrozínkinázu, ktorej
aktivita sa spojením s génom BCR výrazne zvyšuje. Vysoko ak-
tívny gén BCR-ABL vyvoláva nekontrolovanú proliferáciu 
bielych krviniek. Inhibítory tyrozínkinázy, ako sú imatinib, da-
satinib a novší nilotinib, účinne inhibujú BCR-ABL-kinázu
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a tým zabraňujú vzniku nádorových buniek. Viažu sa v taštičke
tyrozínkinázy, kde je za normálnych okolností viazaná mole-
kula ATP. Zabraňujú tým prenosu fosfátového zvyšku na ďalšie
proteíny. Týmto sa blokuje kľúčový krok v reakcii katalyzovanej
proteínom BCR-ABL. Inhibuje sa teda fosforylácia samotného
proteínu BCR-ABL, ale aj mnohých ďalších substrátov tejto ki-
názy. Všetky tieto substráty sú súčasťou transdukčných signál-
nych ciest, ktoré sú esenciálne pre prežívanie a proliferáciu
týchto buniek. Inhibítory tyrozínkinázy blokujú prenos týchto
signálnych ciest.6 Popri inhibícii BCR-ABL TKI sú zároveň aj
inhibítormi iných tyrozínkináz, akým je aj PDGFR-β (β-recep-
tor rastového faktora odvodený od doštičiek) tyrozínkináza,
ktorá sa spolupodieľa na retencii tekutín a teda aj tvorbe pleu-
rálnych výpotkov. Retencia tekutín je spojená so všetkými
troma inhibítormi BCR-ABL, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú
na trhu. Pri liečbe dasatinibom boli zaznamenané pleurálne
výpotky častejšie.

Mechanizmus, ktorý je základom vývoja pleurálnych výpot-
kov počas liečby CML vyššie uvedenými inhibítormi tyrozín-
kináz, je v súčasnosti nejasný a je pravdepodobné, že príčiny
pleurálnych výpotkov sú multifaktoriálne.3 Ako bolo uvedené
vyššie, pleurálne výpotky môžu súvisieť s retenciou tekutín vy-
plývajúcou z nešpecifickej inhibície PDGFR-β TKI. Takouto
inhibíciou môže dôjsť pri dlhodobejšom podávaní k poruchám
krvnej aj miazgovej angiogenézy, a teda aj cievneho zásobenia
pleury, a tak zmenám rovnováhy tvorby a vstrebávania sa pleu -
rálnej tekutiny. Existujú tiež dôkazy, že pleurálne výpotky môžu
byť imunitného pôvodu, čo dokazuje lymfocytová infiltrácia
pleurálnych tekutín a súvislosť medzi výpotkami a imunitne
sprostredkovanými reakciami, ako sú vyrážky a autoimunitné
príhody spojené s liečbou TKI.4 Predpokladá sa, že tieto TKI
môžu inhibovať funkciu normálnych T-buniek a viazať hlavné
regulátory imunitného systému.2 Medzi faktory významne sú-
visiace s vývojom pleurálneho výpotku patrí anamnéza srdco-
vého ochorenia, hypertenzia, hypercholesterolémia, anamnéza
autoimunitnej choroby a anamnéza kožnej vyrážky počas liečby
TKI.1,3,5

Pleurálne výpotky sú potenciálne závažné a musia sa liečiť
rýchlo. Na uľahčenie rýchlejšej identifikácie pleurálnych vý-
potkov by mali byť pacienti tiež edukovaní, aby rozpoznali a hlá-
sili relevantné príznaky – t. j. bolesť na hrudníku, dyspnoe
a suchý kašeľ. Pacienti s rizikovými faktormi v anamnéze sa
majú dôkladne sledovať a odporúčajú sa aj opatrenia vrátane
optimalizácie krvného tlaku a hladín cholesterolu v sére po-
mocou liekov a vykonanie základného röntgenového vyšetrenia
hrudníka. Pacientom s CML s príznakmi pleurálneho výpotku
majú byť realizované RTG hrudníka alebo USG vyšetrenie
hrudníka. Klinicky závažné pleurálne výpotky sa vo všeobec-
nosti riešia prerušením / znížením dávky a podpornými opat-
reniami, akými je podávanie diuretík a kortikosteroidov.2,3 Pri
potvrdených závažných epizódach pleurálneho výpotku sa má
liečba prerušiť, kým sa stav nezlepší, a neskôr sa podávanie 
liekov obnoví v zníženej dávke. V nízkom počte prípadov treba
realizovať pleurálnu punkciu alebo drenáž.

Nami referovaný pacient mal anamnesticky už v minulosti
pri liečbe imatinibom, dasatinibom pleurálne výpotky. Tie boli

zvládnuté krátkodobým pridaním kortikosteroidov do liečby.
Pre zlyhanie liečby prvých dvoch inhibítorov tyrozínkinázy bol
pacient posledný rok nastavený na liečbu nilotinibom. Pred-
pokladáme, že sa v úvode jednalo o pleurálne výpotky ako ne-
žiadúci účinok inhibítoru TK, i keď v literatúre sa uvádza, že
incidencia tohto nežiadúceho účinku pri nilotinibe je nižšia
(2,9 – 3,9 % liečených pacientov) v porovnaní s imatinibom
alebo dasatinibom, nakoľko nilotinib je pokladaný za selektív-
nejší inhibítor BCR-ABL.3 Taktiež sa domnievame, že došlo
k sekundárnej infikácii výpotku vľavo (pravdepodobne pri ex-
trakcii zuba bez ATB krytia). Preto mal tento charakter empy-
ému. Pravostranný mal charakter skôr málocelulárneho tran-
sudátu, i keď v literatúre sa popisujú aj výpotky bohatšie na
lymfocyty.5 Na etiológii progresie pravostranného výpotku
predpokladáme spolupodiel prehlbujúcej sa hypoproteinémie
súvisiacej s katabolizmom pri komplikovanom empyéme hrud-
níka.

Záver
S pohrudnicovými výpotkami ako prejavmi onkologických
ochorení sa stretávame v klinickej praxi pomerne často. Po-
hrudnicový výpotok ako prejav nežiaduceho účinku chronickej
hematoonkologickej liečby chronickej myeloidnej leukémie je
však pre nás zriedkavým. Navyše nás donútil k opakovanému
kritickému prehodnocovaniu našich diagnosticko-terapeutic-
kých úvah a postupov a k úzkej spolupráci s hematoonkológom
a hrudníkovým chirurgom pri riešení klinického stavu paci-
enta.
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Súhrn
Autori popisujú problémy diagnostiky oligosymptomatického nodulárneho pľúcneho
procesu s regionálnou lymfadenomegáliou, pôvodne považovaného za respiračnú tuber-
kulózu. Prostredníctvom kazuistiky mladej pacientky dokumentujú úskalia etiologickej
diferenciálnej diagnostiky takýchto chorôb. Poukazujú na nutnosť opakovaných odberov
biologického materiálu so snahou o mikrobiologické potvrdenie etiologického agens.

Summary
Tuberculosis or sarcoidosis?
The authors describe diagnostic problems of oligosymptomatic nodular lung disease as-
sociated with regional lymphadenomegaly, originally considered as respiratory tubercu-
losis. The difficulties of etiologic differential diagnosis of such diseases are documented
through the case report of a young patient. They point out the need of repeated sample
taking with effort of microbiologic confirmation of etiologic agent.

Bobčáková, A., Vyšehradský, R., Kocan, I. Tuberkulóza alebo sarkoidóza? Kazuistiky v alergologii,
pneumologii a ORL 14, 3: 12–16, 2017.
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Tuberkulóza 
alebo sarkoidóza?

Úvod
Nodulárny pľúcny proces patrí k častým diagnostickým výzvam
v oblasti pneumológie a ftizeológie. Nález nodulov v pľúcnom
parenchýme je nezriedka náhodný, ich výskyt vzhľadom k čoraz
lepšej dostupnosti zobrazovacích metód stúpa. Nodulus je cha-
rakterizovaný ako lézia okrúhleho tvaru veľkosti do 3 cm.1 Pri
diferenciálnej diagnostike treba brať okrem zobrazovacích
metód do úvahy predovšetkým klinický obraz, všímať si pri-
družené znaky a známky postihnutia iných orgánov.

Benígne ochorenia prezentujúce sa formou nodulov
môžeme rozdeliť na ochorenia infekčného a ochorenia nein-
fekčného pôvodu. Z infekčných príčin je to predovšetkým tu-
berkulóza, v našich podmienkach menej časté sú netuber -
kulózne mykobakteriózy (NTM) a mykózy – aspergilóza,
kryptokokóza, kokcidioidomykóza. Príčinou infekčného no-
dulárneho pľúcneho procesu môžu byť aj septické emboly do
pľúc.2

K neinfekčným nezhubným príčinám nodulárneho nálezu
v pľúcach patrí predovšetkým sarkoidóza. Je to systémové gra-
nulomatózne ochorenie nejasnej etiológie, ktoré môže postih-
núť ktorýkoľvek orgán. Typicky sa prejavuje ako bilaterálna hi-
lová lymfadenopatia, pri postihnutí pľúc ako diseminácia
mnohopočetných nodulov v perilymfatickej, peribronchiálnej
alebo subpleurálnej lokalizácii. Klinickým odrazom pľúcneho
postihnutia sú nešpecifické respiračné príznaky, únava, nočné
potenie, úbytok hmotnosti, erythema nodosum. Päťdesiat per-
cent prípadov je asymptomatických.3,4

Ďalej môžeme spomenúť granulomatózu s polyangiitídou
– chronické ochorenie charakterizované nekrotizujúcou vas -

kulitídou malých a stredne veľkých ciev. Typickým CT nálezom
sú solitárne alebo náhodne distribuované mnohopočetné pľ-
úcne noduly a masy s variabilnou veľkosťou od niekoľkých mi-
limetrov až do 10 cm.5 Najčastejšie postihuje dýchacie cesty
a obličky, pri postihu dolných dýchacích ciest sa prejavuje dý-
chavicou, kašľom, hemoptýzou a bolesťami na hrudníku.3 S ob-
razom nodulárnych lézií sa môžeme stretnúť aj v prípade eo-
zinofilných pľúcnych ochorení. Ide o rôznorodú skupinu
ochorení, v prípade ktorých je nález opacít na CT spojený s vý-
skytom tkanivovej alebo periférnej eozinofílie.4

Podobný nález môžeme vidieť aj v prípade typickej a soli-
tárnej formy organizujúcej sa pneumónie, ktorá môže vzniknúť
ako dôsledok poškodenia pľúcneho tkaniva z rôznych príčin.
Typická forma sa prezentuje ako periférne lokalizované mno-
hopočetné opacity variabilnej veľkosti a denzity, často s prí-
tomnosťou air bronchogramu. Solitárna forma býva prítomná
ako ložisková lézia, typicky v horných lalokoch, môže byť prí-
tomná kavitácia.6

Nodulárne lézie sa vyskytujú aj u pacientov so subakútnou
formou hypersenzitívnej pneumonitídy, diseminácia drob-
ných uzlíkov je typicky prítomná u pacientov s pneumokoni-
ózami.3

Od vyššie uvedených príčin je nutné odlíšiť primárne a se-
kundárne malígne nádory. Pravdepodobnosť malignity sa dá
do istej miery odhadnúť na základe veku pacienta, anamnézy,
laboratórnych vyšetrení (napr. onkomarkery) a rádiologických
charakteristík nodulov (ich veľkosti, okrajov, rýchlosti rastu,
lokalizácie v pľúcnom parenchýme), kľúčové je však mikro-
morfologické vyšetrenie vzorky tkaniva. Možností získania
vzorky tkaniva je niekoľko, ich výťažnosť je podmienená loka-
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lizáciou lézií v pľúcach. Patrí medzi ne bronchoskopické vyšet-
renie s transbronchiálnou biopsiou, transtorakálna biopsia pod
CT kontrolou, videoasistovaná torakoskopia s cielenou biop-
siou.7

Kazuistika
36-ročná pacientka bola v novembri 2014 prijatá do kliniky
pneumológie a ftizeológie. Pacientka bola 18 mesiacov po
pôrode, dlhodobo sa liečila na sekundárnu (renovaskulárnu)
hypertenziu. Udávala pol roka trvajúce nešpecifické ťažkosti –
slabosť, fyzickú nevýkonnosť, bolesti kĺbov a svalov. Teploty
a zvýšené potenie negovala, na váhe v poslednom čase skôr
pribrala. Napriek dlhodobo trvajúcim ťažkostiam sa svoju le-
kárku rozhodla navštíviť až po tom, ako vykašľala čerstvú krv.
Na RTG hrudníka bolo v pravom hornom pľúcnom poli prí-
tomné neostro ohraničené nehomogénne ložiskové zatienenie
veľkosti 7×5 cm (obrázok 1).

Obr. 1: Natívna snímka hrudníka v zadoprednej projekcii,
december 2014

Pri prijatí vo fyzikálnom vyšetrení bez akéhokoľvek patolo-
gického nálezu, vzhľadom k podozreniu na respiračnú tuber-
kulózu boli realizované vyšetrenia s cieľom potvrdiť danú dia-
gnózu. Tuberkulínový kožný test aj IGRA (Interferon-Gamma
Release Assay) test boli negatívne, spútum a laryngeálne výtery
mikroskopicky aj kultivačne bez záchytu mykobaktérií. Zo
spúta kultivačný záchyt Staphylococcus aureus a Candida albi-
cans. V laboratórnom obraze iba ľahko elevovaná zápalová ak-
tivita, parametre koagulácie i krvný obraz bez abnormalít, on-
komarkery aj laboratórny skríning na difúzne ochorenia spojiva
a vaskulitídy negatívny (tabuľka 1).

Tab. 1: Prehľad výsledkov laboratórnych vyšetrení, december
2014

V rámci ďalšej diagnostiky bolo realizované CT vyšetrenie
hrudníka, kde boli v pravom hornom laloku, najmä v jeho pe-
riférnych častiach, lokalizované viaceré ložiská veľkosti 7–9 mm
so spikulami. Podobné ojedinelé ložiská boli zachytené aj
v ľavom dolnom laloku (obrázok 2).

Obr. 2: CT hrudníka – axiálna rekonštrukcia v úrovni tra-
cheálnej kariny, hrúbka rezu 1 mm, december 2014

Predovšetkým na základe rádiologických nálezov bol stav
uzavretý ako bilaterálny infiltratívny pľúcny proces v. s. respi-
račná tuberkulóza. Bola nasadená liečba antituberkulotikami
v štandardnej 4-kombinácii izoniazid + rifampicín + pyrazín -
amid + etambutol s celkovým trvaním liečby od decembra 2014
do júla 2015. Pre vzostup sérovej hladiny kyseliny močovej bol
pyrazínamid už v úvode liečby vysadený. Po prvom mesiaci od
nasadenia antituberkulotík bolo realizované kontrolné CT vy-
šetrenie hrudníka. Napriek liečbe pretrvávali infiltratívne
zmeny v pľúcach bilaterálne, najviac v pravom hornom laloku,
prítomné boli aj opacity charakteru tree-in-bud, v porovnaní
s predchádzajúcim vyšetrením bez výraznej regresie, naopak,
pribudli nové opacity (obrázok 3).

fyzikálne vyšetrenie bez patologického nálezu

Mantoux II 4/1 mm

IGRA negatívny

LV, spútum na BK mikroskopicky 
aj kultivačne negatívne

spútum na nešpecifickú flóru Staphylococcus aureus ++
Candida albicans +

FW 15/20

CRP 10,4 mg/l

laboratórne: krvný obraz, ASLO, RF, 
ANA HEp2, ANCA, IgG, IgA, IgM, C3, C4, v referenčnom rozpätí 
onkomarkery, koagulácia
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Obr. 3: CT hrudníka – axiálna rekonštrukcia v úrovni tra-
cheálnej kariny, hrúbka rezu 1 mm, január 2015

Napriek tomu bolo pacientke odporučené pokračovať v na-
sadenej liečbe a pacientka bola prepustená do domáceho ošet-
renia. V máji 2015 prišla do ambulancie našej kliniky pre reci-
dívu hemoptýzy, v rámci pátrania po príčine bola realizovaná
bronchoskopia – tá však zdroj hemoptýzy neodhalila. Spúta na
acidorezistentné tyčky boli mikroskopicky negatívne, kulti-
vačne po 9 týždňoch záchyt atypických mykobaktérií – pre jed-
norazový nález bol výsledok považovaný za kontamináciu. Opäť
bolo realizované HRCT vyšetrenie hrudníka – vzhľadom k čias -
točnej regresii pacientka pokračovala v nastavenej liečbe anti-
tuberkulotikami. Následne bola dispenzarizovaná u spádového
pneumológa a na kliniku sa vrátila až po viac ako jednom roku
– v auguste 2016 – a to pre progresiu CT nálezu a recidívu ne -
špecifickej symptomatiky. Na CT z júla 2016 (obrázok 4) bol
popisovaný mikronodulárny, miestami splývajúci rozsev do-
minantne s perilymfatickou distribúciou, ojedinele v priebehu
interlóbií, bola prítomná aj hilová lymfadenopatia. V rámci di-
ferenciálnej diagnostiky sme uvažovali o sarkoidóze alebo in-

filtratívnej forme organizujúcej sa pneumónie. Za účelom dia-
gnostiky nodulárneho procesu bola v auguste opäť prijatá na
našu kliniku. Subjektívne udávala rovnaké symptómy ako pri
poslednej hospitalizácii, objektívne fyzikálne vyšetrenie bez
akéhokoľvek patologického nálezu. Vo funkčnom vyšetrení prí-
tomná obštrukčná ventilačná porucha ľahkého stupňa, RTG
rúk bez cystických prejavov, očné vyšetrenie bez zmien typic-
kých pre sarkoidózu, hyperkalciémia ani hyperkalciúria neboli
prítomné, zápalové parametre nezvýšené, autoprotilátky nega-
tívne, krvný obraz, koagulácia aj biochemický rozbor krvi boli
v norme (tabuľka 2).

Tabuľka 2: Prehľad výsledkov vyšetrení, júl 2016

Zopakovali sme fibrobronchoskopické vyšetrenie s trans -
bronchiálnou kryobiopsiou a bronchoalveolárnou lavážou. En-
dobronchiálne boli vizualizované ľahké zápalové zmeny sliz-
nice, pri kašli početné petechie, obojstranne v horných
bronchoch prítomné belavé hlieny. Mikromorfologicky bol ma-
teriál z biopsie zhodnotený ako kritický materiál s iba fokálnymi
reaktívnymi zmenami alveolárneho parenchýmu. Vzhľadom
k uvedenému bola pacientke odporučená videoasistovaná to-

Obr. 4: CT hrudníka – axiálna rekonštrukcia v úrovni tra-
cheálnej kariny, hrúbka rezu 1 mm, júl 2016

Obr. 5: Natívna snímka hrudníka v zadoprednej projekcii,
august 2016

fyzikálne vyšetrenie bez patologického nálezu

RTG rúk bez cystických zmien

očné vyšetrenie bez prejavov sarkoidózy

FVP obštrukčná ventilačná 
porucha ľahkého stupňa

laboratórne: krvný obraz, v referenčnom 
odpad Ca v moči, CRP, ASLO, RF, rozpätí
ANA, HEp 2, ANCA, koagulácia
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rakoskopia (VATS) za účelom získania reprezentatívnej vzorky
pľúcneho tkaniva pre histopatologické vyšetrenie. Pre akútnu
infekciu dolných dýchacích orgánov bolo nutné tento zákrok
oddialiť. Medzitým sme obdržali dodatočné výsledky kultivácie
bronchiálnej laváže (BAL) na mykobaktérie – po 9 týždňoch
vykultivované M. avium. Stav bol uzavretý ako aviárna myko-
bakterióza, pacientke sme nasadili liečbu v trojkombinácii kla-
ritromycín + etambutol + fluorochinolón. Na ďalšie kontroly
chodí pacientka do pneumoftizeologickej ambulancie podľa
miesta bydliska. Po 6 mesiacoch liečby udáva subjektívne vý-
razné zlepšenie stavu, na kontrolnom RTG hrudníka je prí-
tomná čiastočná regresia nálezu (obrázok 5, obrázok 6), kon-
trolné CT vyšetrenie hrudníka je plánované až po ukončení
liečby. V rámci pátrania po možnom imunodeficite bolo dopl-
nené základné vyšetrenie humorálnej a celulárnej imunity, ktoré
však v oblasti špecifickej ani nešpecifickej imunity neodhalilo
významnejšie odchýlky.

Obr. 6: Natívna snímka hrudníka v zadoprednej projekcii,
apríl 2017

Diskusia
Netuberkulózne mykobakteriózy (NTM) sú ochorenia zaprí-
činené mykobaktériami inými než M. tuberculosis complex
a M. leprae. Sú to ubikvitárne mikroorganizmy, ktoré sú pre
človeka podmienenými patogénmi.8 Napriek ich rozšírenosti
vo vonkajšom prostredí je ochorenie u človeka relatívne
vzácne.9 Ich patogenita je v značnej miere determinovaná vní-
mavosťou hostiteľa. Medzi stavy predisponujúce k vzniku ocho-
renia zapríčineného podmienenými patogénmi patria vrodené
či získané imunodeficity, vrátane iatrogénne navodených (te-
rapia imunosupresívami z rôznych indikácií), diabetes, poruchy
krvotvorby, malígne ochorenia.10 Prítomnosť imunodeficitu je
zároveň rizikovým faktorom pre vznik diseminovanej formy

ochorenia.11 Vnímavosť k infekcii oportúnnymi mykobaktéria -
mi môže byť podmienená aj geneticky.9 Najčastejšou lokalizá-
ciou infekcie v industrializovaných krajinách sú pľúca.8 Pľúcne
formy ochorenia sú častejšie u pacientov s predisponujúcim 
pľúcnym ochorením – bronchiektázie, pneumokoniózy (najmä
silikóza), chronická obštrukčná choroba pľúc, cystická fibróza,
pľúcne nádory, rizikovým faktorom je aj deformita hrudníka
či prekonaná respiračná tuberkulóza.9,10,11

V popisovanom prípade sa jedná o mladú pacientku bez
imunodeficitu či pľúcneho ochorenia v anamnéze. Prípad našej
pacientky bol pôvodne uzavretý ako respiračná TBC najmä pre
sugestívny rádiografický nález. Mohlo ísť o komplikáciu respi-
račnej tuberkulózy, avšak pravdepodobne od začiatku išlo
o NTM, pre čo svedčí najmä absencia presvedčivej regresie CT
nálezu po štandardnej antituberkulotickej liečbe. Na základe
RTG nálezu však tuberkulózu a NTM nie je možné odlíšiť.
K charakteristickým RTG nálezom oboch ochorení patria ten-
kostenné kavity v horných lalokoch a nodulárne lézie. Okrem
nodulárnej a kavitárnej formy sa NTM môžu prezentovať ako
hypersenzitívna pneumonitída.10,12 V prípade nodulárnej formy
býva na HRCT typicky prítomný nález bronchiektázií s počet-
nými malými nodulmi veľkosti do 5 mm so znakom „tree-in-
bud“.13,14

Napriek tomu, že imunodeficit u našej pacientky nebol v zá-
kladných vyšetreniach potvrdený, nie je možné vylúčiť niektoré
menej časté formy, ktoré bežne dostupnými vyšetrovacími me-
tódami nie je možné odhaliť. Gravidita je spojená so zvýšenou
imunotoleranciou. V štúdii autorov Prince et al.15 bolo popísa-
ných niekoľko prípadov starších pacientiek s NTM, ktoré ne-
mali iné pľúcne ochorenie. Hoci v ich prípade boli prítomné
bronchiektázie, nie je jednoznačné, či bronchiektázie predchád-
zali vzniku NTM alebo boli jej dôsledkom. Spoločným nálezom
u týchto pacientiek bola pomalá progresia nodularít na RTG
a častý výskyt deformít hrudníka (pectus excavatum, skolióza)
a prolapsu mitrálnej chlopne.14,15

Klinický obraz pľúcnej formy ochorenia je nešpecifický, ako
to bolo aj v prípade našej pacientky. Obvyklé ťažkosti sú slabosť,
únava, kašeľ, prítomné môžu byť kolísavé teploty, nočné potenie
a úbytok hmotnosti.10 Priebeh ochorenia a jeho príznaky môžu
byť ovplyvnené základným pľúcnym ochorením.11 Nezriedka
sa stáva, že sú opakovane preliečené jednotlivé symptómy a do
úvahy o možnej NTM a stanovenia správnej diagnózy môže
podľa niektorých zdrojov uplynúť aj 5 rokov.8 V popisovanom
prípade od prvých príznakov po stanovenie diagnózy NTM
uplynuli 2 roky.

Na diagnostiku NTM nepostačuje iba jednorazový kulti-
vačný záchyt mykobaktérií, ktorý vzhľadom k ich rozšíreniu
v životnom prostredí môže predstavovať kontamináciu.11 Po-
zitivita založených kultúr ešte neznamená infekciu netuber-
kulóznymi mykobaktériami, preto je potrebné laboratórne
výsledky posudzovať komplexne s klinickým obrazom a RTG
dokumentáciou. Podľa odporúčaní American Thoracic Soci-
ety (ATS) si diagnostika NTM vyžaduje súčasnú prítomnosť
kompatibilného klinického obrazu a RTG nálezu zároveň
s opakovaným kultivačným záchytom mykobaktérií zo spúta,
prípadne jednorazovým záchytom z bronchoalveolárnej la-
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váže, alebo záchytom zo spúta či bronchoalveolárnej laváže
v kombinácii so zodpovedajúcim histopatologickým ná -
lezom.13 Podľa niektorých zdrojov diagnostické kritériá splní
asi polovica pacientov s pozitívnym kultivačným záchytom
netuberkulóznych mykobaktérií,14 iné zdroje udávajú ešte niž-
šiu hodnotu – 25 – 33 %.16

Najčastejším etiologickým agensom, zapríčiňujúcim NTM,
je M. avium complex,11 ktoré bolo u našej pacientky opakovane
vykultivované zo spúta aj z BAL. K skoršej finálnej diagnóze by
prispelo opakované vyšetrenie spúta na NTM po prvom kulti-
vačnom záchyte, avšak tento jednorazový nález bol vzhľadom
k čiastočnej rádiologickej regresii a pôvodnej kultivačnej ne-
gativite spút považovaný za kontamináciu.

Interhumánny prenos v prípade infekcie NTM nebol pozo-
rovaný, preto izolácia pacienta nie je potrebná. V liečbe NTM
je rovnako ako v prípade tuberkulózy nevyhnutná kombino-
vaná liečba, a to v úvode minimálne 3 liekmi. Terapia by podľa
odporúčaní mala pokračovať ešte 12 mesiacov od dosiahnutia
kultivačnej negativity vyšetrovaného materiálu.9 Infekcia MAC
je často komplikovaná aj preto, lebo viac ako 90 % M. avium
vykazuje rezistenciu na prvolíniové antituberkulotiká, ako sú
izoniazid, rifampicin, pyrazínamid a streptomycín.11 V terapii
aviárnych foriem je podľa ATS kombináciou voľby klaritromy-
cín, etambutol a rifampicín.13 Podľa Metodických odporúčaní
SR sú základnými liekmi v liečbe aviárnej infekcie rifampicín,
etambutol, izoniazid, streptomycín, amikacín, k prídavným pat-
ria klaritromycín, azitromycín, ciprofloxacín.10 Je možná liečba
v režime 3 dni v týždni s cieľom redukovať nežiaduce účinky,
znížiť cenu liečby a zvýšiť adherenciu pacienta.14 Pred liečbou
NTM nie je potrebné paušálne stanovovať citlivosť na antibio-
tiká, avšak v prípade M. avium complex je vhodné overiť citlivosť
na klaritromycín.11 Počas liečby je potrebné pacienta pravidelne
kontrolovať a prehodnotiť úspešnosť terapie.10 Ani dlhodobá
liečba podľa platných odporúčaní nie je vždy účinná, u tretiny
pacientov dochádza k recidíve po ukončení liečby.14 Aj preto
v niektorých prípadoch pacientov s pomalou progresiou ocho-
renia je metódou voľby observácia bez terapie.17,18

U našej pacientky bola po určení diagnózy NTM nasadená
kombinácia klaritromycín, etambutol a fluorochinolón. Podľa
Metodických odporúčaní SR nie sú klaritromycín ani fluoro-
chinolóny zahrnuté v prvej línii liečby aviárnej mykobakteriózy,
avšak boli zvolené preto, lebo prvolíniové lieky, ktoré boli po-
dávané z indikácie tuberkulózy, u našej pacientky neviedli k vy-
liečeniu.

Záver
Napriek relatívne nízkej incidencii je nevyhnutné myslieť aj na
možnosť infekcie podmienečne patogénnymi mykobaktériami,
obzvlášť v prípadoch klasifikovaných ako mikroskopicky a kul-
tivačne nepotvrdená tuberkulóza, ktoré nereagujú adekvátne
na štandardnú antituberkulotickú liečbu. Akýkoľvek kultivačný
záchyt oportúnnych mykobaktérií by mal byť dôvodom pre
opakované bakteriologické vyšetrenia, až na základe absencie
opakovaného záchytu by mal byť nález považovaný za konta-
mináciu.

Diagnóza NTM by u pacientov bez zjavného imunodeficitu
mala viesť k pátraniu po možnej poruche v imunitnom systéme.
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Souhrn
V léčbě chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) je optimální sestavit pacientovi
léčbu tzv. „ušitou na míru“ dle tíže onemocnění a stupně obstrukční ventilační poruchy.
V terapii CHOPN se dle posledních doporučení preferuje časné nasazení fixní bron-
chodilatační kombinace. Tvoří ji inhalační ß2 agonista s dlouhodobým až ultradlou-
hodobým účinkem (LABA, U-LABA) a inhalační antagonista muskarinových receptorů
také s dlouhodobým až ultradlouhodobým účinkem (LAMA, U-LAMA). Užití inha-
lačních kortikosteroidů (IKS) má v léčbě CHOPN specifickou úlohu. Jsou-li indikovány
společně s LABA, mělo by být preferováno jejich podávání ve fixní kombinaci před
aplikací jednotlivých složek odděleně, neboť tak dosáhneme jejich synergického pů-
sobení.

Kazuistika se zabývá hodnocením anamnestických údajů, objektivního nálezu a vý-
sledků funkčního plicního vyšetření u pacienta-exkuřáka v průběhu CHOPN. Je uvedeno
postupné vyladění léčby CHOPN tak, aby přinesla pacientovi maximální úlevu od chro-
nických symptomů. V úvodu případu dominovaly v popředí typické potíže – především
námahová dušnost a kašel, které nebylo snadné ovlivnit. Kvalita života byla velmi nízká
a pacient musel zredukovat své obvyklé činnosti. Proto byla léčba změněna, upravena
a zesílena. Pacient byl převeden na inhalační trojkombinační terapii s využitím jednoho
inhalačního systému, pomocí které bylo dosaženo výrazného zlepšení jeho zdravotního
stavu.

Summary
The benefit of triple combination therapy in the treatment of a chronic obstructive
pulmonary disease
The tailored therapy set up according to the severity of the disease and the grade of ob-
structive ventilation impairment is the optimal option in the treatment of the chronic
obstructive pulmonary disease (COPD). Based on the most recent guidelines the early
initiation of a fixed combination of bronchodilator therapy is recommended for the treat -
ment of COPD. The combination includes inhaled ß2 agonists with a long acting or ultra
long acting effect (LABA, U-LABA) and inhaled muscarinic receptor antagonists also
with a long acting or ultra long acting effect (LAMA, U-LAMA). The use of inhaled cor-
ticosteroids (ICS) has a specific role in the treatment of COPD. If indicated together with
LABA they should be preferably administered in a fixed combination rather than being
administered as each individual component separately, because by this fixed combination
we can achieve their synergic effect.

The case report deals with the assessment of the personal history, objective findings
and results of the pulmonary function tests in the ex-smoking patient during his COPD.
It shows the gradual adjusting of COPD therapy in order to provide the maximum relief
from chronic symptoms in our patient. The typical problems, primarily exertional dyspnea
and cough that were hard to control, predominated in the beginning. The quality of life
was very low and the patient had to reduce his usual activities. Therefore the therapy was
changed, adjusted and enforced. The patient was switched to the inhaled triple combi-
nation therapy using one inhalation system, which helped to achieve a significant im-
provement of his health condition.

Bártů, V. Přínos trojkombinace v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci. Kazuistiky v alergologii,
pneumologii a ORL 14, 3: 17–19, 2017.
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Úvod
V nové strategii a managementu CHOPN (GOLD 2017) je velký
důraz kladen na hodnocení symptomů pacienta. Správné po-
souzení projevů a potíží nemocného, jejich intenzita, rozsah
a frekvence jsou prvním krokem ke stanovení kategorie
CHOPN. Typickým a zároveň nejhůře tolerovaným příznakem
je námahová dušnost. Dalším symptomem je chronický kašel.
Bývá spojen s vyčerpáním, únavou, někdy až s bolestí na hrud-
níku. Tyto příznaky jsou vnímány samotnými pacienty s rozdíl-
nou intenzitou a frekvencí. Na počátku onemocnění CHOPN
může probíhat progrese bronchiální obstrukce mnohem rychleji
než v pokročilé fázi CHOPN. V úvodu je proto nutné správně
nastavit terapii, a tak významně zpomalit pokles plicních funkcí.

Dle posledních doporučení se preferuje časné zahájení léčby
duální bronchodilatační kombinací. Léčba LABA/LAMA na
základě rozdílných mechanismů zvyšuje stupeň dilatace bron-
chiální obstrukce lépe než samotný bronchodilatátor. Tím se
zpomalí progrese bronchiální obstrukce a další destruktivní
změny u tohoto chronicky probíhajícího onemocnění.Aplikace
duální bronchodilatace v jednom inhalačním systému je navíc
pro pacienta pohodlnější, snadnější a komfortnější. Specifické
postavení v léčbě CHOPN mají inhalační kortikosteroidy (IKS).
Měly by být vždy aplikovány v kombinaci s LABA, kdy se uplatní
jejich vzájemný synergický efekt. Tato kombinace není roz-
hodně indikována pro všechny nemocné s CHOPN. Dle nové
strategie GOLD 2017 je užití IKS/LABA doporučeno pro paci-
enty s fenotypem častých exacerbací. Další skupinou jsou pak
nemocní se současným výskytem CHOPN a asthma bronchiale
– tzv. fenotyp překryvu (overlapu) – ACOS (Asthma COPD
Overlap Syndrom). Zde se IKS podílí na kontrole astmatického
podílu fenotypu. Třetí indikací pro aplikaci IKS/LABA dle
GOLD 2017 jsou pacienti s těžkou obstrukční ventilační poru-
chou, kdy hodnota vteřinové vitální kapacity FEV1 je <50 %
náležitých hodnot. Cílem fixní kombinace IKS/LABA je pře-
devším snížit četnost exacerbací CHOPN a omezit počet hos-
pitalizací pacienta. Dalším záměrem je zajistit větší stabilitu
onemocnění, potlačit alergickou složku a omezit aplikaci tzv.
záchranné medikace. Samotné užití IKS není doporučeno.

Kazuistika
U 75letého pacienta, starobního důchodce, byla při vyšetření
v pneumologické ambulanci diagnostikována CHOPN. Pacient
vyhledal lékaře pro několik let se zhoršující námahovou duš-
nost. Uvedenou potíž si uvědomil při kontaktu s kamarády, kte-
rým přestal stačit při jejich pohybových a sportovních aktivi-
tách. Zadýchal se při vyjití jednoho patra, při rychlejší chůzi,
při jakékoliv činnosti na zahradě. Potíže spolu s kašlem a vy-
kašláváním hlenů se zhoršovaly při změně počasí. Pacient dříve
vážněji nestonal, žádnou pravidelnou léčbu neužíval. Alergická
anamnéza byla němá. Byl však náruživým kuřákem od dvaceti
let věku s denní spotřebou 20 cigaret. Poslední dva roky již pře-
stal kouřit. Přesto jeho kuřácká nálož činila 53 balíčkoroků.

Při první návštěvě plicní ambulance v místě bydliště byla
provedena obvyklá vyšetření. V objektivním nálezu byl pacient

normostenický s body-mass indexem 24,6 kg/m2. Saturace krve
kyslíkem byla na 97 %. Dýchání bylo sklípkové, difuzně osla-
bené. Oběhově byl nemocný kompenzován. Pacientem vypl-
něný test hodnocení CHOPN – CAT (COPD assessment test)
měl hodnotu 27 bodů a při testu mMRC (Modified British Me-
dical Research Council) uvedl stupeň dušnosti 2–3. Rentgenový
snímek hrudníku provedený ve dvou projekcích neprokázal
zjevné patologické změny v plicním parenchymu (obr. 1).
Funkční plicní vyšetření spolu s bronchodilatačním testem zji-
stilo těžkou obstrukční ventilační poruchu s hodnotou usilovné
vitální kapacity FVC 65 % náležitých hodnot (n.h.), Tiffeneau
index FEV1/FVC 54 % n.h. a objem vzduchu vydechnutý během
1 sekundy usilovného výdechu FEV1 36 % n.h. Bronchodila-
tační test se salbutamolem byl negativní, reverzibilita FEV1 se
neprokázala. Plicní difuze nebyla vyšetřena. Bylo provedeno
CT hrudníku se závěrem průkazu chronických bronchitických
změn a plicního emfyzému. K vyloučení plicní hypertenze bylo
indikováno echokardiologické vyšetření. Chlopně byly bez vý-
znamných poruch, levá komora měla dobrou systolickou funkci
a lehkou diastolickou dysfunkci, plicní hypertenze nebyla zjiš-
těna. Byla stanovena diagnóza chronické obstrukční plicní ne-
moci s těžkou obstrukční ventilační poruchou a sníženou FVC,
emfyzematózní fenotyp. S ohledem na výrazné potíže, vysoké
CAT a mMRC a s přihlédnutím k faktu, že k častějším exacer-
bacím během roku nedocházelo, byl pacient zařazen do kate-
gorie B. Pacientovi byla nasazena léčba U-LAMA (tiotropium
18 μg) jedenkrát denně ráno, dále samostatné LABA (formo-
terol fumarát 12 μg) s dávkováním 2x denně a jako úlevovou
záchrannou inhalační léčbu dostal fixní kombinaci
SAMA/SABA. S inhalační technikou byl seznámen. Při pravi-
delných kontrolách pacient opakovaně udával, že léčbu zvládá.
Námahová dušnost ale nadále přetrvávala. Pacient byl nucen
své aktivity omezit a přizpůsobit svým možnostem. Hodnoty
spirometrie se podstatněji neměnily. Nemocný proto po roce
přešel do jiné ambulance s dotazem, zda je ještě nějaká šance
na zlepšení jeho stavu.

Obr. 1: Snímek hrudníku v zadopřední a boční projekci

Tiffeneau Robert (1910–1961) – francouzský lékař. Jeho oborem byla re-
spirační medicína. Zavedl pojem sekundové vitální kapacity plic (FEV1),
která je nyní základem všech respiračních vyšetření. Pojmenoval tzv. Tiffe-
neauův index – poměr jednosekundové vitální kapacity FEV1 k usilovné
vitální kapacitě FVC vyjádřený v procentech.

(zdroj informací: archiv redakce)
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Bylo provedeno bodypletysmografické vyšetření včetně
plicní difuze. Získané hodnoty byly obdobné jako při vyšet-
ření v první ambulanci. Plicní difuze TLCO dosahovala 50 %,
KCO 73 %. S ohledem na předcházející terapii a její nedosta-
tečný efekt na potíže pacienta byla zvolena nová kombinační
léčba. Protože trvala těžká obstrukční porucha, byl do terapie
začleněn inhalační kortikosteroid. Výsledná léčba byla ná-
sledně sestavena z kombinace IKS/LABA (flutikason furoát
92 μg a vilanterol 22 μg) a LAMA (umeklidinium 55 μg) je-
denkrát denně – tedy tzv. open triple terapie při využití jed-
noho inhalačního systému – Ellipta. Pacient inhalační tech-
niku zvládl výborně a při další kontrole byl velmi spokojen.
Troufl si na větší vycházky se svými vrstevníky, mohl opět
ces tovat, mohl více pracovat na zahradě. Měl pocit, že je léč-
bou plně zajištěn. Spirometrie prokázala zlepšení FVC na 90 %
n.h. a FEV1 na 45 % n.h. Při vyplnění dotazníku CAT činilo
hodnocení 14 bodů a mMRC stupeň 1. Nežádoucí účinky
léčby nebyly zaznamenány.

Obstrukční ventilační porucha i při takto upravené léčbě
dále trvá. Ve sledovaném období nedošlo k žádnému zhoršení
choroby, které by si vyžádalo intenzivnější léčbu antibiotiky
nebo kortikosteroidy. Potřeba aplikace krátkodobě působícího
bronchodilatancia se výrazně snížila a pacient ho užíval jen při
větším fyzickém zatížení.

Diskuse
Kazuistika uvádí průběh onemocnění u pacienta-exkuřáka,
který přestal kouřit pro narůstající námahovou dušnost, která
ho začala omezovat v běžných životních aktivitách. Bylo pře-
kvapující, že při prvním vyšetření byla potvrzena těžká irever-
zibilní bronchiální obstrukce. Onemocnění muselo evidentně
probíhat již řadu let, aniž bylo zjištěno či pacient jako dlouholetý
kuřák byl odeslán na plicní vyšetření. Tento případ dokládá
skutečnost, že u velké části pacientů se o jejich onemocnění
vůbec neví a není žádným způsobem zaléčeno. Po stanovení
diagnózy CHOPN byla pacientovi nasazena léčba LAMA
a LABA v separátní aplikaci. I když došlo po zahájení terapie
k částečné subjektivní úlevě, pacient se snažil dále vylepšit svůj
stávající stav. Při vyšetření na jiném pracovišti byla s ohledem
na vyhodnocení stupně bronchiální obstrukce a vysokém skóre
jeho potíží sestavena nová terapie skládající se z trojkombinace
IKS/LABA a LAMA. Inhalační kortikosteroid byl použit, i když
nebyly prokázány častější exacerbace a ani podíl asthma bron-
chiale. Trojkombinace IKS/LABA, LAMA byla aplikována je-
denkrát denně ve shodném inhalačním práškovém systému.
Pacient neudával výrazné noční či ranní symptomy, proto ne-
bylo nutné zvolit podávání dvakrát denně. Při této inhalační
trojkombinaci se podařilo zlepšit symptomy onemocnění, a tak
zlepšit kvalitu života.

Bronchodilatační a protizánětlivá terapie představuje zá-
kladní a nezbytný krok v managementu CHOPN. Předpokla-
dem pro její indikování je správné vyhodnocení stupně venti-
lační obstrukční poruchy, fenotypu a kategorie CHOPN.
Základním požadavkem je přitom ukončení kuřácké aktivity
nemocného. Z popsané kazuistiky je patrné, že léčbu je třeba

v průběhu onemocnění modifikovat a upravit tak, aby co nej-
lépe reagovala a ovlivnila potíže a zdravotní stav pacienta. In-
halační trojkombinace reprezentuje účinnou terapii, která je
indikována pro symptomatické pacienty s těžkou ventilační po-
ruchou. Zároveň je vhodná pro pacienty s častými exacerba-
cemi CHOPN během roku a pro nemocné se současným po-
dílem asthma bronchiale – tzv. ACOS.

Závěr
Dle nové strategie managementu CHOPN je optimální sestavit
bronchodilatační a případně i protizánětlivou léčbu individu-
álně na základě vyhodnocení symptomů pacienta, četnosti exa-
cerbací během roku a stupně bronchiální obstrukce. Novým
a zásadním momentem je preference duální bronchodilatační
léčby LABA/LAMA před samotnou aplikací LABA nebo
LAMA. Zároveň je doporučeno posunout farmakologickou in-
tervenci do časnějších stadií CHOPN. Smyslem je co nejvíce
zabránit rychlému poklesu FEV1 a prohloubení bronchiální ob-
strukce právě v počátku choroby. Velká pozornost je zaměřena
na řadu kroků, které povedou ke snížení rizika exacerbací, které
představují pro pacienta ohrožení života. Inhalační kortikoste-
roidy v současné aplikaci s LABA jsou indikovány pro pacienty
trpící častými exacerbacemi, či u těch, u kterých byl zjištěn vý-
skyt CHOPN spolu s asthma bronchiale – tzv. fenotyp překryvu.
Trojkombinace LAMA a IKS/LABA může být vhodná pro
symptomatické pacienty s těžkým stupněm bronchiální ob-
strukce. Cílem je sestavit léčebnou kombinaci tak, aby pacien-
tovi přinesla co největší úlevu od jeho potíží, přičemž důležitým
aspektem je i zvládnutí inhalační techniky použitých inhalá-
torů.
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Souhrn
Autoři prezentují případ jedné romské rodiny z Moravskoslezského kraje, ve které tu-
berkulózou onemocněly tři generace. Jednalo se o plicní formu tuberkulózy. Původcem
bylo Mycobacterium tuberculosis se zachovanou citlivostí na antituberkulotika. V článku
se apeluje na důsledné dodržování indikací ke kalmetizaci u rizikových skupin. V diskusi
se srovnána období 6 let před a po ukončení celoplošné vakcinace.

Summary
Such a normal family or tuberculosis in childhood
Authors present a case study of a wide Romany family in which three generations got
pulmonary tuberculosis. The pathological agent was a bacteria Mycobacterium tubercu-
losis sensitive to antituberculotics. In this article is highly recommended to pay attention
to vaccinate high risk groups. The discussion compares two 6 years periods before and
after the abolition of obligatory BCG vaccination.

Doležalová, K., Křepela, K. Taková normální rodinka aneb TBC v dětském věku. Kazuistiky v aler-
gologii, pneumologii a ORL 14, 3: 20–22, 2017.
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Taková normální rodinka 
aneb TBC v dětském věku

Úvod
Česká republika se dlouhodobě řadí mezi státy s velmi nízkou
incidencí TBC. Poslední data z roku 2014 hovoří o incidenci
4,5/100 000 obyvatel.1 V listopadu 2010 byla z tohoto důvodu
ukončena celoplošná kalmetizace novorozenců. Na našem pra-
covišti, které se dětskou tuberkulózou dlouhodobě zabývá, vi-
díme od té doby mírný plynulý nárůst tuberkulózy a aviární
mykobakteriózy.2

Kazuistika
Do Pediatrické kliniky Thomayerovy nemocnice jsme přijali
tři pacienty z jedné košaté romské rodiny s podezřením na spe-
cifický plicní proces. Podezření bylo vysloveno spádovým pneu-
mologem, který je vyšetřoval v rámci depistáže kontaktů. Jed-
nalo se o čtyřletého chlapce (A.D.), který měl pravostrannou
exsudativní pleuritidu, roční dívku (H.G.), která měla infiltra-
tivní tuberkulózu levého horního laloku, a ročního chlapce
(N.G.), který měl tuberkulózu nitrohrudních uzlin vlevo. Zdro-
jem onemocnění pro tyto děti byla 18letá pacientka (M.G.),
která byla matkou pacienta N.G., sestrou pacientky H.G. a tetou
pacienta A.D. Sama byla v té době hospitalizována v místě byd-
liště pro bilaterální rozpadovou mikroskopicky pozitivní TBC
(obr. 1). Stav této mladé ženy, která byla v době zjištění mori-
bundní, je nadále velmi vážný. Je léčena pětikombinací antitu-
berkulotik. Původcem onemocnění je Mycobacterium tubercu-
losis dobře citlivé na antituberkulotika. Schéma rodinných
vazeb ilustruje obrázek 5. Ve stejné době tuberkulózou one-
mocněla též pacientka H.K. (matka M.G., H.G., babička A.D.

a N.H.), která byla hospitalizována v místě bydliště. Z anamnézy
jsme zjistili, že se TBC v této rodině vyskytla už v roce 2014,
kdy ji prodělal pan J.G. (otec M.G., otec H.G., dědeček pacienta
A.D., dědeček pacienta N.G.) Ten byl řádně léčen čtyřkombi-
nací antituberkulotik.

Obr. 1: Pacientka M.G. – bilaterální rozpadová TBC – CT
rekonstrukce

Obr. 5: Schéma rodinných vztahů
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Přestože se jednalo o jednoznačnou indikaci ke kalmetizaci
na základě Dotazníku k definici rizikovosti TBC,3 nebylo žádné
z dětí kalmetizováno, což je velmi vážné opomenutí v rámci
primární péče.

Po příjmu na naši kliniku jsme vyšetřili laryngeální výtěry
a žaludeční laváž, vše bylo mikroskopicky a kultivačně nega-
tivní. Doplnili jsme tuberkulinový test a QuantiFERON, obě
vyšetření byla pozitivní u všech tří dětí. Konvenční radiologické
vyšetření bylo s nálezem sytého zastření vpravo bazálně a při
laterální stěně hrudníku se špatně diferencovatelnou konturou
bránice na podkladě fluidothoraxu v kombinaci se zánětlivým
infiltrátem u dítěte A.D. (obr. 2.). U dítěte N.G. bylo patrné ne-
homogenní kulovité zastínění o průměru 22 mm při horním
pólu levého hilu (obr. 3). U dívky H.G. bylo patrné homogenní
zastínění levého horního plicního pole (obr. 4). Všechny tři
děti splňovaly kritéria pro diagnózu tuberkulózy: pozitivní tu-
berkulinový test, nález na RTG hrudníku a jednoznačný kon-
takt s aktivní tuberkulózou.4,5

Obr. 2: Pacient A.D. – TBC exsudativní pleuritida vpravo

Obr. 3: Pacient N.G. – TBC nitrohrudních uzlin vlevo

Obr. 4: Infiltrativní TBC v levém horním plicním laloku –
pacientka H.G.

Zahájili jsme léčbu antituberkulotiky (AT). U chlapce A.D.
s TBC exsudativní pleuritidou jsme léčili trojkombinací anti-
tuberkulotik (isoniazid dále INH, rifampicin dále RMP, pyra-
zinamid dále PZA), ke které jsme po týdnu přidali kortikoidy
(prednison 1 mg/kg a den ve třech dávkách v sestupném
trendu). Na této léčbě došlo po měsíci k výrazné regresi zánět-
livých změn, proto jsme vysadili kortikoidy a pokračovali v troj-
kombinaci AT celkem dva měsíce. Po dvou měsících léčby jsme
terapii snížili na dvojkombinaci AT (INH, RMP), na které jsme
ho propustili do ambulantního sledování. Chlapce N.G. jsme
léčili dvojkombinací (INH, RMP). Na kontrolním RTG hrud-
níku po dvou měsících léčby došlo k regresi zánětlivých změn
a bylo možno ho propustit do ambulantní péče. Dívku M.G.
jsme též léčili dvojkombinací AT (INH, RMP). Pro malý ústup
zánětlivých změn na kontrolním RTG hrudníku po měsíci léčby
jsme přidávali k terapii prednison 1 mg/kg na dobu 30 dní. Na
této léčbě se zastření na kontrolním RTG zmenšilo a dívku jsme
též propustili do ambulantního sledování na dvojkombinaci
AT. V léčbě budou pokračovat minimálně 4 měsíce s pravidel-
nými RTG kontrolami. Je nutné vzít do úvahy, že toto onemoc-
nění není jen vážným zdravotním problémem. Dlouhá hospi-
talizace daleko od domova je nejen pro děti, ale i pro
doprovázející dospělou osobu těžkou psychickou zkouškou.
A zároveň problémem sociálním – při dlouhé hospitalizaci
(delší než tři měsíce) ztrácí pacient nebo doprovázející osoba
nárok na sociální dávky, což pro rodiny s horší socioekono-
mickou situací bývá velká rána.

Diskuse
Zrušením plošné BCG vakcinace k 1. 11. 2010 se rozdělila dět-
ská populace na dvě části. Během pěti let (2011–2015) vznikla
menší část dětské populace, kde se očkují jen rizikové skupiny.
Daleko větší část dětské populace zůstává nadále chráněna kal-
metizací. V nově vzniklé věkové skupině 0–5 let se výrazně
zhoršila situace: zvýšil se počet onemocnění, přibyly závažné
plicní i mimoplicní formy a významně se začaly objevovat ne-
tuberkulózní mykobakteriózy, hlavně aviární forma, která se
díky zkřížené imunitě u očkovaných dětí vyskytuje zcela mini-Zd
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málně. Vyplývá to ze srovnání dvou pětiletých období před a po
zrušení plošné vakcinace. V období posledních 5 let plošné
vakcinace 2006–2010 onemocnělo ve věkové skupině 0–5 let
celkem 7 dětí (podle ročníků 1, 2, 1, 1, 2). Šest z nich bylo kal-
metizováno. Jednalo se jen o plicní formy, které byly ve dvou
případech kultivačně pozitivní, proběhly bez komplikací a byly
dobře léčitelné. Zdroj onemocnění se zjistil většinou v rodině
nebo blízkém okolí. V období prvních 5 let po zrušení plošné
vakcinace 2011–2015 onemocnělo ve věkové skupině 0–5 let
celkem 17 dětí (podle ročníků 2, 2, 5, 4, 4). 15 z nich nebylo
kalmetizováno. Jednalo se o 13 plicních a 4 mimoplicní formy.
U plicních forem byla 9x kultivační pozitivita, 1x také mikro-
skopická pozitivita. Z mimoplicních forem se jednalo 3x o ba-
zilární meningitidu s těžkým průběhem a 1x o oboustrannou
TBC otitidu se současným plicním nálezem, kde byla nutná
opakovaná operace (oboustranná mastoidektomie). Srovnáním
obou pětiletých období je patrné zhoršení situace u skupiny
nekalmetizovaných dětí, kde došlo jak k nárůstu počtu případů,
tak ke zhoršení klinických obrazů jednotlivých forem onemoc-
nění. U nekalmetizovaných dětí se posunuje vznik onemocnění
do nižší věkové skupiny, zatímco u kalmetizované části dětské
populace výskyt nenarůstá a je stabilizovaný. S každým přibý-
vajícím ročníkem nekalmetizovaných dětí lze předpokládat, že
se bude situace nadále zhoršovat. Svědčí o tom ročník 2016, ve
kterém stoupl nárůst ve věkové skupině 0–5 let na 9 případů.
Jednalo se o plicní případy, z nichž 7 bylo kultivačně pozitiv-
ních, v jednom případě i mikroskopická pozitivita. Léčili jsme
3 případy exsudativní pleuritidy, 2 případy atelektázy a 1 případ
endobronchiální píštěle. Tyto formy jsme u kalmetizovaných
dětí v minulosti vídali jen zcela ojediněle (tab. 1).

Závěr
Přestože Česká republika je zemí s dlouhodobě velmi nízkou
incidencí tuberkulózy, po celoplošném zrušení kalmetizace po-

zorujeme v našem pracovišti postupně se zvyšující nárůst pří-
padů dětské TBC. Onemocnění postihuje převážně velmi malé
děti. Dominují závažné plicní formy onemocnění. Na příkladu
rodiny z naší kazuistiky, kde velmi těžkými formami tuberku-
lózy onemocnělo 6 lidí napříč třemi generacemi, chceme upo-
zornit, že se nejedná o vymýcené onemocnění. Naopak lze před-
pokládat, že mírně vzestupný trend uvidíme i v dalších letech.
Většina našich pacientů jsou zástupci romského etnika, které
ale není zařazeno jako riziková skupina v Dotazníku definice ri-
zikovosti TBC. Úkolem registrujícího PLDD je při převzetí no-
vorozeného dítěte do péče aktivně pátrat v rodinné anamnéze
po výskytu tuberkulózy v široké rodině a okolí a při pozitivním
výsledku indikovat kalmetizaci.

Literatura
1. http://www.uzis.cz/publikace/tuberkuloza-respiracni-nemoci-2014
2. Doležalová, K., Křepela, K., Houšťková, H. Výskyt tuberkulózy a mykobak-

terióz v České republice v letech 2000–2015. Čes-slov Pediat 71, 7–8: 324–
329, 2016.

3. Křepela, K. Tuberkulóza dětí a dorostu a její diferenciální diagnostika.
Praha: Maxdorf, 1995.

4. Křepela, K., Kolek, V., Pohunek, P., Vašáková, V. Komplexní péče o tuber-
kulózu dětí a mladistvých v ČR. Standard diagnostického a léčebného plánu.
Stud Pneumol Phthiseol 72, 6: 297–302, 2012.

5. http://www.mzcr.cz/obsah/metodika-ockovani-proti-tbc-v-cr_2546_5.
html

MUDr. Karolína Doležalová
Pediatrická klinika 1. LF UK a IPVZ
Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800
140 59 Praha 4 – Krč

celkem 9 dětí

podle ročníků: 2, 1, 2, 1, 1, 2

8 bylo kalmetizováno

plicní formy, které byly ve dvou případech kulminačně pozitivní

celkem 26 dětí

podle ročníků: 2, 2, 5, 4, 4, 9

22 z nich nebylo kalmetizováno

u plicních forem byla 16x kultivační pozitivita, 2x také mikroskopická 
pozitivita. Z mimoplicních forem se jednalo 3x o bazilární meningitidu
s těžkým průběhem a 1x o oboustrannou TBC otitidu se současným 
plicním nálezem. 

TBC 2005–2010, děti 0–5 let TBC 2011–2016, děti 0–5 let

Tab. 1: Situace dětské TBC u malých dětí před a po ukončení celoplošné kalmetizace
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Souhrn
Rýma akutní nebo chronická je zánětlivé onemocnění nosní sliznice. Častým příznakem
je svědění v nosu, někdy sekrece z nosu (která ale není vždy přítomna), objevuje se i ký-
chání. Vážnějším příznakem je pak otok nosní sliznice, který může být provázen i ztrátou
čichu. Alergická rýma má velký negativní dopad na kvalitu života pacienta. Počet pacientů
s alergickou rýmou stále narůstá.

Summary
Dymistin – a new therapeutic option in rhinitis
An acute or chronic sinus infection is an inflammatory disease of the nasal mucosa.
A common sign is itching in the nose, sneezing, and sometimes secretion from the nose.
A more serious symptom is swelling of the nasal mucosa which can also be accompanied
by a loss of smell. Allergic rhinitis has a high negative impact on the quality of life of the
patient, and the number of allergy patients is continuously increasing.

Formanová, J. Dymistin – nová možnost léčby rýmy. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 14,
3: 23–24, 2017.
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Dymistin – 
nová možnost léčby rýmy

Úvod
Léčba chronické rýmy je prováděna několika způsoby, medi-
kamentózně, úpravou životního prostředí, chirurgicky, metody
se vzájemně kombinují.

Poslední roky máme na českém trhu k dispozici řadu lokál-
ních přípravků k léčbě rýmy. Jedním z nových preparátů, který
představuje novou generaci léčby, je nosní spray Dymistin. Pů-
sobí na nosní i oční příznaky při alergické rýmě, obsahuje kom-
binaci lokálního antihistaminika (azelastin hydrochlorid) a kor-
tikosteroidu (flutikason propionát).

Kazuistika 1
Jedná se o 39letého muže (nar. 1978), který byl vyšetřen pro
opakované intermitentní rýmy od 25 let věku s postupným pře-
chodem do chronické celoroční rýmy. Od 35 let věku docházelo
k nárůstu potíží, objevila se celodenní i noční rýma, střídavě
vodnatá rýma a obturace nosní sliznice, která pacienta obtěžo-
vala i v noci. Zpočátku užíval dekongestiva, postupně topické
steroidy, které byly nasazeny na ORL (mometason furoát, bu-
desonid – Tinkair 100 μg). Pro totální obturaci nosní sliznice
byl v lednu 2017 v ORL ambulanci přeléčen dávkou systémo-
vého kortikoidu – prednisonu 20 mg – a odeslán k alergologic-
kému vyšetření.

Laboratorní vyšetření
IgE 231 IU/ml, KO + diff. v normě, výtěr z nosu negativní. Aler-
gologickými prick testy nebyla prokázána alergie na inhalační
alergeny.

Léčba
Po alergologickém vyšetření byl nasazen místo stávající medi-
kace Dymistin 1x denně 2 vstřiky do obou nosních dírek, do-
plněno antihistaminikem bilastin (Xados 20 mg) 1 tabletu na
noc. Do dvou týdnů rýma ustala, pacient vysadil po třech mě-
sících perorální antihistaminika a užívá jen lokální léčbu pří-
pravkem Dymistin.

Kazuistika 2
Pacientka ve věku 39 let, pracuje v LDN jako zdravotní sestra
(denně kontakt s desinfekčními prostředky).

V 35 letech věku se v graviditě objevila těhotenská rýma.
I po ukončení gravidity spontánním abortem rýma přetrvávala
celoročně. Pacientka měla projevy opakovaného kýchání, měla
vodnatou rýmu střídavě s obturací nosní sliznice. Zhoršily se
i migrenózní bolesti hlavy, se kterými je od 20 let věku léčena
v neurologické ambulanci. Praktickým lékařem jí byla nasazena
antihistaminika, ale došlo ke zhoršení migrenózních bolestí
hlavy. Pro výrazné potíže byla odeslána k alergologickému vy-
šetření.

Laboratorní vyšetření
KO v normě, v diff. KO eozinofilie 8,3 %, IgE 53 IU/ml, výtěr
z nosu negativní. Alergologickým vyšetřením byla prokázána
alergie na pyl obilovin (pšenice, žito), pyly travin.

Léčba
Po nasazení Dymistinu v kombinaci s perorálním antihistami-
nikem bilastin (Xados 20 mg) na pylovou sezónu došlo cca do
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týdne k výrazné úlevě. V současné době je stále medikace ak-
tuální, pacientka nemá větší potíže a nedošlo ani ke zhoršení
bolestí hlavy.

Závěr
U obou uvedených kazuistik ukázala léčba přípravkem Dymis-
tin velmi pozitivní efekt, výrazně zvýšila kvalitu života pacientů,
stále probíhá za pravidelných kontrol.

MUDr. Jarmila Formanová
Alergologická ambulance
Vltavínská 1289
674 01 Třebíč
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Souhrn
V kazuistice je popsán případ 34leté pacientky s tři týdny trvajícím kašlem, bez dušnosti,
bez bolesti na hrudi, dosud bez anamnézy tromboembolismu. Provedenými vyšetřeními
(plicní scintigrafií) byla zjištěna plicní embolizace do linguly levé plíce v rozsahu jednoho
segmentu. U pacientky byla provedena screeningová vyšetření k vyloučení sekundární
příčiny tromboembolismu, trombofilní stavy negativní, onkologická příčina nebyla shle-
dána. Současně byla zjištěna sérologická pozitivita Mycoplasma pneumoniae, pro kterou
byla pacientka přeléčena antibiotiky. Případ byl uzavřen jako spontánní plicní embolie,
bez užívání hormonální antikoncepce, jednalo se o první ataku. Pacientka byla warfari-
nizována šest měsíců, bez další recidivy, dle kontrolní plicní scintigrafie došlo k úplné
reparaci perfuzních defektů.

Summary
Pulmonary embolism in a young woman with a three weeks lasting history of an ir-
ritating cough
The case report describes a 34 years old woman with a history of cough lasting for three
weeks without dyspnea, without chest pain and without a history of thromboembolism
so far. Examination (scintigraphy of lungs) revealed a pulmonary embolism in the left
lingula involving one segment. The patient completed screening tests to rule out secondary
causes of thromboembolism, she was tested negative for thrombophilic states, and ma-
lignancy wasn’t detected. Simultaneously she was serologically tested positive for Myco-
plasma pneumoniae, which was treated with antibiotics. The case was concluded as the
1st attack of a spontaneous pulmonary embolism without a use of hormonal contracep-
tion. The patient was treated with warfarin for 6 months without any relapse and according
to the follow up scintigraphy of lungs all perfusion defects were completely recovered.

Němčíková, P. Plicní embolie u mladé ženy s anamnézou tři týdny trvajícího dráždivého kašle. 
Kazuistiky v angiologii 14, 3: 25–28, 2017.

Klíčová slova
 plicní embolie
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 pulmonary embolism
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 lung scintigraphy

Plicní embolie u mladé ženy s anamnézou 
tři týdny trvajícího dráždivého kašle

Úvod
Plicní embolie představuje závažné onemocnění kardiovasku-
lárního systému, které je charakterizované snížením průtoku
krve plicním řečištěm, který je vyvolán uzávěrem části plicního
řečiště, nejčastěji způsobeným trombem. Ojediněle může být
i důsledkem jiných příčin (embolie tuková, embolie vzduchem,
embolie plodovou vodou). Data o incidenci plicní embolie jsou
však jen přibližná, jelikož jde o onemocnění, které často zůstává
nepoznáno a je zdrojem diagnostických omylů1, a to jak
u asymptomatických, tak u smrtících forem plicní embolie.
Roční výskyt v České republice je odhadován na 12 400 případů
tromboembolické nemoci a 6 000 případů plicní embolie, in-
cidence tromboembolické nemoci roste s věkem2 s maximem
výskytu v sedmé a osmé dekádě věku3.

Riziko úmrtí je u neléčené akutní plicní embolie vysoké, po-
hybuje se kolem 30 %, zatímco rozpoznaná a léčená plicní em-
bolie má smrtnost kolem 8 %. Nejčastějším zdrojem plicní em-
bolie jsou trombózy hlubokých žil dolních končetin (až z 85 %),

tromby však mohou vznikat i jinde, např. v pánevních žilách.
Jejich vznik podporuje změna srážlivosti krve, porucha cévní
stěny a zpomalení toku krve. Hlavní klinické rizikové faktory
jsou stavy po rozsáhlejších operačních výkonech, těhotenství,
maligní onemocnění, fraktury, imobilizace a v neposlední řadě
i genetická predispozice k tvorbě krevních sraženin. Až u 30 %
pacientů jde o idiopatickou plicní embolii, kdy žádný provo-
kující moment neprokážeme.4

Nejčastějším příznakem plicní embolie je náhle vzniklá nebo
náhle zhoršená klidová dušnost (vyskytuje se u 85–90 % paci-
entů). Méně časté jsou bolesti na hrudi (u 50 % nemocných),
které mohou klinicky připomínat infarkt myokardu. Mezi další
příznaky patří kašel (někdy s vykašláváním krve) nebo kolaps.
Každý nemocný s podezřením na plicní embolii musí být peč-
livě klinicky vyšetřen. Dále jsou rutinně prováděny krevní od-
běry a EKG vyšetření.

K potvrzení diagnózy pak slouží zobrazovací metody, z nichž
stěžejní bývá počítačová tomografie, zobrazující plicní tepny
a její větve, a echokardiografie. V diagnostice plicní embolizace
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využíváme i izotopovou plicní scintigrafii. Pro diagnózu plicní
embolie má plicní scintigrafie při použití planární kamery sen-
zitivitu a specificitu 76 %, resp. 85 %, při vyšetření pomocí
SPECT pak 97 %, resp. 91 %.5

Léčba, která se provádí za hospitalizace, spočívá v podávání
antikoagulancií. Často je nutná i další podpůrná léčba a dovy-
šetření etiologie tromboembolismu.

Kazuistika
Pacientka narozená v roce 1981 byla poprvé vyšetřena v am-
bulanci Oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Bu-
dějovice na konci července 2015 pro tři týdny trvající suchý
a dráždivý kašel, bez teplot, bez dušnosti či bolestí na hrudi.
Mimo kašel byla pacientka bez potíží.

Anamnéza
Stav po sterilizaci, v těhotenství byla zjištěna arteriální hyper-
tenze, poté byla pacientka normotenzní. Byla nekuřačka, alko-
hol nepila, byla na mateřské dovolené s 22měsíčním dítětem,
předtím pracovala jako servírka. Léky pravidelně neužívala,
hormonální antikoncepci nebrala. V rodinné anamnéze se ne-
vyskytovala tromboembolická nemoc. Žila na vesnici v rodin-
ném domě, v domácnosti měli kočku, na zahradě chovali slepice
a králíky.

Fyzikální vyšetření
Normotenze 130/80 mmHg, pacientka netrpěla klidovou duš-
ností, byla bez ikteru a cyanózy, měla nadváhu – BMI 29 kg/m2.
Orientačně neurologicky bez lateralizace. Hlava byla bez pato-
logického nálezu. Štítná žláza nezvětšena, plnění krčních žil
bylo v normě. Srdeční akce byla pravidelná, bez šelestu, břicho

palpačně nebolestivé, bez hmatné rezistence. Dolní končetiny
byly bez otoků, lýtka měkká, palpačně nebolestivá, Homansovo
znamení negativní, bez klinických známek tromboembolismu.

Biochemické nálezy
Minerály Na, K, Cl, Ca, renální funkce v mezích fyziologické
normy, jaterní testy s mírnou elevací ALT 1,08 μkat/l (ref. meze
0,1–0,78 μkat/l), AST 0,80 μkat/l (ref. meze 0,05–0,72 μkat/l),
GGT 1,45 μkat/l (ref. meze 0,12–0,68 μkat/l), TSH, troponin
I v normě, CRP 15,6 mg/l (ref. meze 0–5 mg/l). Krevní obraz
s diferenciálním rozpočtem byl v normě, koagulace Quickův
test (INR) v normě.

Sérologické vyšetření mykoplasmat a chlamydií prokázalo
pozitivitu Mycoplasma pneumoniae v IgA. Anamnestické imu-
noglobuliny pro Chlamydia pneumoniae v IgG.

Genetické vyšetření hyperkoagulačního stavu neprokázalo
Leidenskou mutaci ani variantní protrombin. U pacientky ne-
byla nalezena bodová mutace V617F v genu pro Janus kinázu 2.

Obr. 1: Plicní scintigrafie – planární snímky v šesti projekcích. Defekt aktivity v LPO (oblast linguly)

Homans John (1877–1954) – americký chirurg. Narodil se v Bostonu a me-
dicínu vystudoval na Harvardu. Během své kariéry pracoval v Massachu-
setts, Baltimore, Londýně a Bostonu a nakonec na Yaleské univerzitě. Ho-
mansův test – klinický test používaný k vyšetřování hluboké flebotrombózy
dolní končetiny (Homansovo znamení – bolestivost v lýtku při střídavé
flexi a extenzi nohy).

(zdroj informací: archiv redakce)

Janus – bůh římské mytologie, obvykle je zobrazován se dvěma tvářemi.
Proto kináza s dvěma homologickými doménami (JH1 a JH2) byla nazvána
jeho jménem.

(zdroj informací: archiv redakce)
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Nebyly nalezeny mutace v exonu 12 genu pro Janus kinázu 2.
Nebyla nalezena žádná z výše jmenovaných mutací v exonu 9
genu pro kalretikulin. Nebyla nalezena mutace W515L ani
W515K v MPL genu.

Zobrazovací metody
Rentgen srdce a plic neprokázal čerstvé ložiskové změny v plic-
ním parenchymu. Patrna byla ploténková atelektáza vpravo ba-
zálně parakardiálně. Srdce bylo nezvětšené, v rentgenovém ob-
raze kompenzované. Brániční úhly byly volné. Nález na
mediastinu a plicních hilech byl bez patologie.

Echokardiografie ukázala normální systolické funkce obou
srdečních komor, bez poruch kinetiky. Srdeční oddíly nebyly
dilatovány, bez hypertrofie. Chlopně jemné, trikuspidální re-
gurgitace I. stupně, bez dopplerovských známek plicní hyper-
tenze. Funkce pravé komory byla normální, nebyly patrny
známky přetížení pravé komory.

Perfuzní scintigrafie plic: Po značení MAA 99mTc (pertech-
netát sodný získán z generátoru Mo-Tc) jsme i.v. aplikovali u le-
žící pacientky 120 MBq 99mTc MAA (makroalbumin) a provedli
na planární scintilační kameře perfuzní scintigrafii plic v šesti
základních projekcích. Na perfuzních scintigramech byl pro-

kázán klínovitý ohraničený defekt radioaktivity v rozsahu jed-
noho segmentu v oblasti linguly horního laloku. Pro vyloučení
sekundárního procesu v plíci bylo doplněno hybridní zobrazení
SPECT/low dose CT vyšetření plic, které v místě defektu akti-
vity neprokázalo žádnou změnu struktury plicního paren-
chymu. Neohraničené ložiskové snížení aktivity v přední části
pravé plíce odpovídalo na CT ploténkové atelaktáze, která byla
popisována i na prostém RTG snímku plic. Nález byl uzavřen
jako embolizace do linguly levé plíce v rozsahu jednoho seg-
mentu (obr. 1 a 2).

Ultrazvukové vyšetření (UZ) žil dolních končetin bylo bez
nálezu hluboké žilní trombózy. UZ břicha a pánve v přehléd-
nutelném rozsahu neprokázalo patologické změny. Gynekolo-
gické vyšetření – negativní.

U naší pacientky byla zahájena antikoagulační léčba warfa-
rinem s postupným nastavením na účinné hodnoty INR 2–3.
Celková doba antikoagulační léčby při první atace plicní em-
bolie bez zjištěné sekundární příčiny byla šest měsíců. Následně
byl warfarin zcela vysazen. Vzhledem k pozitivitě sérologických
vyšetření v třídě IgA pro Mycoplasma pneumoniae a suchému
kašli byla pacientce nasazena cílená antibiotická terapie na aty-
pie v celkové době trvání tři týdny.

Obr. 2: Plicní embolie – hybridní zobrazení SPECT/low dose CT plic (místa defektů perfuze jsou označena šipkou)
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Za pět měsíců od ataky plicní embolie a léčby warfarinem
byla provedena kontrolní plicní scintigrafie se závěrem – bez
scintigrafických známek čerstvé plicní embolizace. Ve srovnání
s minulým vyšetřením z července 2015 došlo k úplné reparaci
perfuze v obou plicních křídlech. Pacientka byla zcela bez po-
tíží.

Diskuse
Příčina dráždivého a suchého kašle má širokou diferenciální
diagnostiku. Kašel nejčastěji spojujeme s alergiemi, astmatem
anebo infekcí, ale kašel se objevuje i u jiných, mnohem závaž-
nějších diagnóz, jako třeba plicní embolie.

Primární příčinou, na kterou lékař pomýšlí, je infekční etio -
logie, v popisovaném případě se prokázala sérologická poziti-
vita Mycoplasma pneumoniae, při které je suchý kašel jedním
z projevů onemocnění. U projevů plicní embolizace záleží na
tom, jak velké procento plicního oběhu je obturováno trombem
a jak rychle k tomuto procesu dojde. Při rychlém uzávěru pod-
statné části plicního řečiště, které však ještě není smrtelné, se
objevují klasické příznaky, jako je bolest na hrudi, bolest mezi
lopatkami, suchý kašel a klidová dušnost.

Se zvýšeným rizikem trombotizace je nutné počítat u zánět-
livé reakce při infekci, po traumatu či operaci. Jsou za to zod-
povědné mediátory zánětu, tzv. cytokiny.

Byla příčinou plicní embolizace probíhající respirační in-
fekce způsobená Mycoplasma pneumoniae? Je otázkou, zda
spolu dvě zdánlivě odlišná onemocnění jako je Mycoplasma
pneumoniae a plicní embolie souvisí, nebo jde pouze o náhodný
souběh dvou nozologických jednotek.

Závěr
Předložená kazuistika uvádí případ dráždivého kašle u mladé
ženy, bez předchozí anamnézy tromboembolismu, s prokáza-
nou plicní embolizací a současně probíhající infekční příčinou
atypickými bakteriemi Mycoplasma pneumoniae. Po přeléčení
pacientky cílenou antibiotickou léčbou a zahájení antikoagu-
lační terapie příznak dráždivého kašle zcela vymizel. Tímto
bych chtěla poukázat na diferenciální diagnózu dráždivého
kašle s nutností pomýšlet na více příčin možných potíží a mož-
nosti souběhu dvou onemocnění, jako je plicní infekce a trom-
boembolismus se společným jmenovatelem dráždivého kašle.
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Doppler Christian Andreas (1803–1853) – rakouský fyzik. Na doporučení
Simona Stampera vystudoval polytechniku ve Vídni, kde následně působil
jako asistent profesora Burga. V roce 1835 získal místo na pražské poly-
technice, kde byl později ustanoven profesorem. V roce 1843, na návrh
Františka Palackého, se stal členem Královské české společnosti nauk. Na
půdě této společnosti popsal ve své přednášce „O barevném světle dvoj -
hvězd“ efekt, který je dnes označován jako dopplerův jev a významně vy-
užíván také v medicíně. Později působil mj. v nově zřízeném Fyzikálním
ústavu při Vídeňské univerzitě. 

(zdroj informací: archiv redakce)
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Souhrn
Prezentuji případ pacientky s těžkým perzistujícím alergickým asthma bronchiale. V prů-
běhu její léčby jsme vyzkoušeli různé kombinace léků, její stav jsme však nedokázali sta-
bilizovat a docházelo k četným exacerbacím s potřebou systémové kortikoterapie. Až
s nasazením pravidelné medikace omalizumabem se stav naší pacientky stabilizoval a čet-
nost exacerbací značně klesla.

Summary
How omalizumab changed the life of one child
I present a case of a patient with a severe persistent allergic bronchial asthma. We tested
several combinations of drugs during her treatment, but we weren’t able to stabilize her
condition and she suffered from frequent exacerbations requiring a systemic corticoste-
roid treatment. Only after the initiation of a regular treatment with omalizumab the con-
dition of our patient became stable and the frequency of exacerbations was significantly
reduced.

Vnenk, J. Jak omalizumab změnil jeden dětský život. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 14,
3: 29–31, 2017.
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Jak omalizumab 
změnil jeden dětský život

Úvod
Těžké perzistující alergické asthma bronchiale představuje te-
rapeutický problém, obzvlášť v dětské populaci. Časté exacer-
bace s nutností celkové kortikoterapie v kombinaci s perzistu-
jícím IgE mediovaným zánětem se velice nepříznivě podepisují
na rostoucím dětském organismu. Biologická léčba astmatu
anti-IgE monoklonální protilátkou omalizumab (Xolair) před-
stavuje naději pro tyto pacienty. Je indikovaná v případech, kde
i přes maximální úsilí a maximální léčbu nejsme schopni do-
sáhnout uspokojivé kontroly astmatu.1 Léčba omalizumabem
je vyhrazena pro pacienty ve věku od šesti let s těžkým refrak-
terním astmatem, kde alergie na celoroční alergen(y) stále hraje
významnou roli v aktuálním obraze nemoci.2 Po sumarizaci
podkladů jsou tyto odeslány k posouzení do NCTA (Národní
centrum pro těžké astma, v případě dětských pacientů FN
Motol – dětská pneumologie).2 Pokud je pacient centrem
k léčbě indikován a ta je schválena i jeho pojišťovnou, již nic
nestojí v cestě jejímu zahájení.

Kazuistika
Příběh naší pacientky začal již v jejím časném dětství (první re-
spirační infekt překonala ve čtyřech měsících věku), kdy trpěla
na opakované záněty středouší (opakovaně selhávala ATB te-
rapie Augmentinem), které vyústily v oboustrannou antromas-
toidektomii (ve věku dvou let). Průběh mediotitid měl uni-
formní charakter, kdy pacientka nemívala extrémně zvýšené
teploty (max. do 38,5 °C), nebyla ani nijak významně zvýšená

zánětlivá aktivita v séru (CRP nepřesahovalo hodnoty 30 mg/l).
Po odstranění zánětlivého fokusu v mastoidech se však začínaly
opakovat tonzilitidy (rovněž bez výrazných febrilií či významné
zánětlivé aktivity). Stav byl opět řešen operačně, v první době
byla provedena adenoidektomie (ve věku tří let), a jelikož ta
zůstala bez efektu, posléze byla provedena oboustranná tonzi-
lektomie (ve věku čtyř let). Ani tento operační zásah však pa-
cientce úlevu nepřinesl. Začínaly se objevovat opakované bron-
chitidy a pneumonie (s uniformním průběhem s nepříliš
vysokými teplotami a nízkou zánětlivou aktivitou). Pacientka
byla vedena ve spádové alergologické ambulanci, zde byl v te-
rapii vyzkoušen budesonid (Budiair), pro nedostatečný efekt
změněn na kombinovaný preparát salmeterol/flutikason pro-
pionát (Seretide). Pro podezření na gastroezofageální reflux
byla pacientka odeslána ke gastroenterologickému vyšetření.
Zde dle pH-metrie prokázán mírný gastroezofageální reflux,
pacientka byla zajištěna prokinetikem a inhibitorem proteinové
pumpy. Jelikož byl efekt léčby minimální, byla dívka odeslána
k dalšímu došetření do pneumologické ambulance.

Zde byl klinicky v době plného zdraví somatický nález
v normě, RTG bez patologie, spirometrii v úvodu nebylo možno
hodnotit pro špatnou techniku danou věkem. Vstupní labora-
torní výsledky byly bez signifikantního imunodeficitu v proti-
látkové i buněčné imunitě. Zjištěna byla lehce zvýšená hladina
IgE, pozitivní specifické IgE proti alergenům roztočů, kočky
a inhalačních alergenů pylů jarních stromů. Bylo pokračováno
v zavedené léčbě inhalačním preparátem (fixní kombinace IKS
+ LABA), přidána antihistaminika pravidelně (desloratadin)
a jako úlevový lék SABA (salbutamol – Ventolin). Maminka
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dívky byla v aplikaci léčiv edukovaná, používala prostorový ná-
stavec OptiChamber.

I přes zavedenou medikaci se opakovaly četné exacerbace
stavů výdechové dušnosti s dusivým bronchitickým kašlem a po-
třebou hospitalizace. V době exacerbace bylo nutno podávat
i systémové kortikosteroidy (prednison per os v domácím pro-
středí, prednisolon – Solu-Medrol i.v. za hospitalizace). Vzhle-
dem k nelepšícímu se stavu jsme doplnili další vyšetření – CT
plic bez patologického nálezu, kontrolní pH-metrie při vysazené
medikaci reflux již neprokázala. Zaměřili jsme se i na vzácnější
onemocnění plic, jako je primární ciliární dyskineze (vyšetření
funkce řasinkového epitelu – sekundární dyskineze, nejevilo
známky PCD) a cystická fibróza (vyšetření potního testu – ne-
gativní, a mutací genu CFTR – nezjištěna žádná kauzální mu-
tace). Ve spolupráci s FN Motol byla doplněna bronchoskopie,
kde byly popsány subakutní zánětlivé změny, mírná tracheo-
malacie. V odsátém sekretu přítomný Haemophilus influenzae.
Dle bronchoprovokačního testu s metacholinem byla přítomna
těžká bronchiální hyperreaktivita. V terapii byla provedena
změna inhalačního preparátu na flutikason propionát/formo-
terol fumarát (Flutiform), medikace rozšířena o antileukotrien
a azitromycin v protizánětlivém schématu dávkování.

I přes tuto léčbu ale docházelo k častým exacerbacím – cca
5x ročně, kdy bylo nutno podávat systémové steroidy buď v pe-
rorální formě v domácím prostředí, nebo ve formě intravenózní
při krátkém pobytu v nemocničním zařízení. V úvodu roku
2016 bylo pacientce doplněno kontrolní laboratorní vyšetření,
kde byl nárůst hodnoty IgE na 448 kU/l, elevace ECP na
124 μg/l. Byla prokázána přítomnost specifického IgE proti in-
halačním alergenům roztoče Dermatophagoides pteronyssinus
ve třídě V., proti inhalačním alergenům pylů jarních stromů ve
třídě IV., proti inhalačním alergenům srst kočky ve třídě VI.
(kočku doma nemají), srst psa ve třídě IV. (psa doma nemají).
Dále jsme laboratorně zjistili nízkou protektivní hladinu pro-
tilátek proti Haemophilus influenzae (který byl opakovaně vy-
kultivován ze sekretu ze středouší a sputa), protektivní hladina
protilátek proti Streptococcus pneumoniae byla dostatečná. Po
konzultaci s očkovacím centrem byla pacientka přeočkována
jednou dávkou Infanrix hexa vakcíny. Bylo doplněno i kontrolní
ORL vyšetření, kde byl nález chronické sinusitidy, do terapie
byly zavedeny topické nazální kortikosteroidy (mometason fu-
roát – Nasonex nosní sprej). Dále zde byla zjištěna chronická
mediotitida vpravo s již tympanometrickou křivkou B. Řešeno
tympanostomií, pacientka byla nadále v ORL sledování, nález
vyhovující.

Vzhledem k zjištěným hodnotám IgE a specifického IgE a již
dosaženému věku šesti let jsme zvažovali možnost zahájení te-
rapie biologickou léčbou omalizumabem.

Na jaře 2016 jsme odeslali veškeré podklady do NCTA FN
Motol, dětská pneumologie. Zde byly podklady vyhodnoceny
a odeslány do pojišťovny. V květnu 2016 byla pojišťovnou léčba
omalizumabem (Xolair) schválena a 21. června 2016 byla v režii
FN Motol, dětská pneumologická ambulance, zahájena. Apli-
kace probíhala 1x měsíčně, pacientce byly podávány dávky
300 mg s.c., aplikováno ve dvou injekcích do obou paží. Aplikaci
zvládala bez komplikací.

Měsíc po zahájení aplikace proběhly u pacientky neštovice.
Výsev masivní, varicelliformní eflorescence celotělově, dopro-
vodné hyperpyrexie. Byla léčena aciklovirem (Herpesin) per
os. V průběhu onemocnění došlo ke třem atakám exspirační
dušnosti, zvládnuto intenzivní aplikací úlevového léku.

Od nasazení biologické léčby se u pacientky objevily tři exa-
cerbace, všechny spojené s probíhajícím infektem dýchacích
cest. V terapii k základní léčbě astmatu byl přidán při asyme-
trickém poslechovém nálezu (chrůpky, lehké oslabení) klarith-
romycin v terapeutickém dávkování, intenzivní bronchodila-
tační léčba. Od nasazení biologické léčby nebylo nutno zahájit
terapii systémovými steroidy, exacerbace byly vázané na infekty
dýchacích cest a rodina je zvládala doma, bez potřeby hospita-
lizace. Nebyl přítomný noční kašel, běžnou fyzickou zátěž dívka
zvládala bez omezení. Potřeba úlevových léků se minimalizo-
vala na období infektu dolních dýchacích cest a na situace ma-
ximální fyzické zátěže (dívka závodně tančí). Spirometrie byla
opakovaně bez obstrukční ventilační poruchy, dokonce i při
exacerbaci neklesala hodnota FEV1 pod 80 %.

Diskuse a závěr
Léčba omalizumabem u dětských pacientů není běžnou praxí
a vyjma NCTA (pro děti pouze FN Motol) s ní dispenzarizující
alergologové nemají velké zkušenosti. Nicméně se čím dále tím
více dostává do povědomí široké odborné veřejnosti a čím dále
tím více pacientů přichází do pneumologické ambulance k vy-
šetření a posouzení vhodnosti nasazení biologické léčby. Indi-
kační omezení úhrady jsou dána a dostupná na SÚKL. U naší
pacientky bylo výjimkou kritérium hodnot spirometrie (dnes
už toto omezení neplatí), kterou měla v době stabilního klinic-
kého stavu zcela bez známek obstrukční ventilační poruchy.
Byl však zohledněn klinický stav a splnění všech dalších kritérií
(laboratorních i kritérií o počtu exacerbací).

Proces schvalování žádosti nebyl nijak dlouhý. V dubnu 2016
byla žádost do NCTA zaslána, v květnu 2016 schválena a v čer-
vnu 2016 byla zahájena léčba. K tomu jistě pomohlo i kompletní
vyšetření pacientky v primární dispenzarizující odborné am-
bulanci.

V čem vidím komplikaci v podávání léčby je přítomnost
pouze jediného centra zaměřujícího se na aplikaci přípravku
Xolair u dětských pacientů. Dostupnost FN Motol je pro rodiny
ze vzdálenějších částí České republiky problematická. Cestování
po dálnici D1 je téměř nemožné a značně vyčerpávající. Proto
rodiny dojíždějí do Prahy vlakem, což pro ně často znamená
finanční zátěž. Přesto s vizí úspěchu a úlevy od potíží neváhají
tuto cestu podniknout. Pevně věřím, že do budoucna bude
NCTA aplikujících biologickou léčbu dětským pacientům více
a dostupnost pro tyto děti se tím značně zvýší.

U naší pacientky je efekt nasazené léčby nesporný. Exacer-
bace se omezily na dobu akutně běžících respiračních infektů
(cca 3x ročně), při těchto exacerbacích si ale vystačíme s úle-
vovou léčbou SABA a symptomatickou léčbou infektu, ev. ATB
– jsou-li indikována. Potřeba aplikace systémových steroidů
klesla na nulu. Při maximální fyzické zátěži v době soutěže (ni-
koli při pravidelném tréninku, který má několikrát týdně) je



          313/2017

JAK OMALIZUMAB 
ZMĚNIL JEDEN DĚTSKÝ ŽIVOT

KAZUISTIKY
V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL

nutno používat úlevový lék, nicméně svému milovanému tanci
se může věnovat i nadále a nemusí se jej vzdát. A to vše jen díky
biologické léčbě. Proto je potřeba na její existenci myslet.
A pokud máme ve své ambulanci pacienta s těžce kompenzo-
vatelným perzistujícím alergickým asthma bronchiale, které
splňuje indikační kritéria nasazení biologické léčby, je potřeba
jej co nejpodrobněji vyšetřit a odeslat veškeré podklady k po-
souzení do NCTA.
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Při kávové přestávce na XX. kongresu SPFS a ČPFS ve Vysokých
Tatrách v červnu tohoto roku jsem si krátce povídala
s prof. MUDr. Milošem Peškem, CSc. (foto v pravo) o knize
Zachraň svůj život, kterou napsal společně s PhDr. Petrem Novot-
ným. Tématem publikace je odhalování příčin a terapie nemocí
v psychosomatických souvislostech. Pneumolog a onkolog společně
s klinickým psychologem předkládají nejen teoretická východiska,
ale i krátké kazuistiky, a shodují se na tom, že zjevování a recidivy
nemocí významně souvisí s psychickým nekomfortem a že při
léčbě je nutné zkoumat individuální psychosomatickou nejed-
notu. Oba autory jsem požádala o rozhovor.
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Zachraň svůj život
Rozhovor s prof. MUDr. Milošem Peškem, CSc. 
a PhDr. Petrem Novotným

Pane profesore, setkali jsme se na jubilejním XX. kongresu
pneumologických společností ČR a SR. Dovolte mi v první
otázce se k této události vrátit. Co zde pro Vás bylo nejzají-
mavější, přínosné, případně překvapivé?

M. Pešek: Nejzajímavější a nejvíce přínosné byly pro mne pre-
zentace odborníků motolské chirurgické kliniky věnované pro-
blematice a vývoji programu transplantací plic. Motolské pra-
coviště, původně pod vedením profesora Pafka a později
profesora Lischkeho, provádí transplantace plic od poloviny
devadesátých let, jako dosud jediné pracoviště v zemích býva-
lého východního bloku. Úspěšně provedli již více než 300 plic-
ních transplantací, v současnosti začínají v této oblasti spolu-
pracovat i se slovenskými pneumology. V poslední době přebírá
část péče o nemocné po plicních transplantacích pneumolo-
gická klinika fakultní nemocnice v Olomouci pod vedením
profesora Kolka.

Významným přínosem v oblasti diagnostiky a terapie inter-
sticiálních plicních procesů je dnes již mezinárodní registr EM-
PIRE, u jehož zrodu stála profesorka Martina Vašáková a od-
borníci z institutu biostatistiky a analýz. Tento původně český
registr se stal základem široké mezinárodní spolupráce. Vy-
slechli jsme řadu zkušeností odborníků s diagnostikou, s prací
multidisciplinárních týmů i s výsledky léčby biologicky cíle-
nými preparáty. Použití pirfenidonu a nintedanibu znamená,
pokud jde o zlepšení vyhlídek nemocných s idiopatickou plicní
fibrózou, nejen zmírnění obtíží a zpomalení progrese nemoci,
ale i výrazné prodloužení života nemocných s touto dosud ji-
nými léky prakticky neovlivnitelnou nemocí.

Jsem rád, že mezi pneumology obou republik roste zájem
o problematiku jícnové a mimojícnové refluxní choroby ve
vztahu k průběhu a léčbě různých respiračních onemocnění
a symptomů. Seriózní výzkum této problematiky znamená
v praxi každodenní spolupráci s gastroenterology a s chirurgy.
Léčebné možnosti těchto poruch mobility jícnu a jeho svěračů
jsou obecně známé, mýlil by se však velice ten, kdo by si myslel,
že indikovaná medikamentózní či chirurgická léčba je u těchto
nemocných stoprocentně úspěšná, případně bez závažných ne-
žádoucích účinků. Pneumologové z VFN a z brněnské plicní
kliniky pracují v současnosti na vývoji neinvazivní diagnostiky
a monitorace mobilitních poruch jícnu.

Jako nejvíce překvapivou bych vyhodnotil brilantní práci
pana doktora Janoty a spolupracovníků. Prezentovali analýzu

dat jedné slovenské zdravotní pojišťovny. Ukázali zde přímou
souvislost mezi nárůstem spotřeby antihypertenziv a léků na
bronchiální astma a na chronický kašel. Z předložené analýzy
je zřejmé, že nežádoucí účinky různých antihypertenziv nebý-
vají v praxích příslušných specialistů jako takové správně roz-
poznávány a nemocní jsou léčeni dlouhodobou medikací jako
astmatici, nebo různými antitusiky pro chronický kašel nezná-
mého původu. Některé z těchto nežádoucích účinků antihy-
pertenziv, zejména sartanů, mohou přetrvávat i dlouhou dobu
po jejich vysazení. Pan doktor Janota prezentoval v praxi vyu-
žitelnou možnost, jak by se mohl stát revizní lékař pro odborné
lékaře užitečným partnerem v oblasti racionální farmakotera-
pie. Širšímu využití těchto zkušeností však zatím brání obtížná
dostupnost údajů u registrů většiny zdravotních pojišťoven.

Nyní již k Vaší společné publikaci a spolupráci. Můžete říci,
co jí předcházelo? Jak jste se seznámili?

P. Novotný: Domnívám se, a to v souladu s hermetickou tradicí,
že se lidé při rozličných příležitostech setkávají, aby spolu re-
zonovali, aby ze dvou takzvaně učinili jedno. Prof. MUDr. Miloš
Pešek, CSc., klasický onkolog, přečetl kdysi moji psychotera-
peuticky zaměřenou knihu Filozofie nemocí, čímž započala
směna našich názorů, posléze psychosomatická spolupráce
a i sepsání knihy Zachraň svůj život. Postupně ke mně poslal 25
svých pacientů s rakovinou plic, abych sestavil jejich psycho-
sociální anamnézy. Tito nemocní se vyznačovali především so-
ciální rezignací, preferováním racionality a potlačováním emo-
cionality. Byli svérázní také silným smyslem pro povinnost,
perfekcionismem a i zablokováním sexuality. Jednalo se o stre-
sované a tak či onak sociálně oslabené osobnosti, které se po-
většinou chytily do pastí, které samy nastražily, a uniknout
z nich už nedokázaly. Tito nešťastníci si byli jisti, že svým do-
mněle neřešitelným, vesměs sociálním a emočním problémům,
uniknout nemohou. Mívali panický strach ze sebepoznání (se-
bepřiznání), z osvobozujících rozhodnutí a osvobozujících činů,
takže jim doslova padla na tělo dnes už dobře zavedená onko-
logická charakteristika: Rakovina jako nemoc hodných lidí. Na-
ložili na svoje bedra tak těžká břemena, aby o sobě nemuseli
přemýšlet a správně sociálně a emočně jednat v domnění, že to
snad postačí, aby svou pečlivostí, pracovitostí a odříkáním obe-
lstili svůj zdravotní osud.
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M. Pešek: V průběhu nyní již více než čtyř desetiletí své lékařské
praxe jsem poznal řadu výjimečných pacientů, převážně jde
o nemocné s pokročilými zhoubnými nádory plic, pohrudnice
a mezihrudí. Pozoroval jsem jejich přístup k nemoci a k její
léčbě, způsoby vyrovnávání se s jejími komplikacemi a úskalími.
Byly pro mne zajímavé osobnostní a duchovní proměny, které
tito pacienti v průběhu léčby prodělávali. Mnozí z těchto paci-
entů, ačkoliv měli iniciální pravděpodobnost dožít se jen ně-
kolik měsíců, byli či jsou po mnoha letech naživu a úspěšní po
onemocnění, které úspěšně překonali, nebo které přesto, že
dlouhodobě je jako chronické stále přítomno, nemocnému
umožňuje aktivní život bez omezení. Současná medicína gene-
ruje na jedné straně stále více vyléčených nebo úspěšně léčených
nemocných se zhoubnými nádory i s jinými závažnými civili-
začními nemocemi. Na druhé straně však vidíme, že se zvyšují
také počty nemocných, kteří přicházejí se zhoubnými novo-
tvary jiných orgánů, než pro které byli léčeni iniciálně. Spíše
pravidlem než výjimkou jsou nemocní, kteří užívají pro různá
chronická onemocnění dvanáct až patnáct různých léčebných
přípravků denně. Troufám si tvrdit, že hodnotit přínosy a ne-
žádoucí účinky takovéto polypragmazie je obtížné, někdy i ne-
možné.

Kniha Filozofie nemocí byla důvodem, proč jsem oslovil je-
jího autora, doktora Petra Novotného, a stala se východiskem
naší dlouholeté konsenzuální spolupráce i našeho přátelství.
Podobně zásadně významnou, dlouhodobou a úspěšnou spo-
lupráci, které se mi v životě podařilo získat, mám například
s některými odborníky z oblasti nádorové genetiky, jmenovitě
uvedu například pana doktora Marka Minárika z Centra apli-
kované genomiky v Praze.

Jakou formou tedy probíhala Vaše kooperace při léčbě pneu-
mologických pacientů?

M. Pešek: Vycházeli jsme z předpokladu, že nemocný potřebuje
především klasickou onkologickou léčbu, chemoterapii, oza-
řování, možno-li operaci a v posledních letech i různé druhy
léků biologicky cílených. Souběžně s touto léčbou však může
být prospěšná i psychoterapie. Nikoliv ale pouze zaměřená na
mírnění psychických obtíží nemocného léčeného pro zhoubný
nádor mnohdy agresivní léčbou s různými nežádoucími účinky.
Chtěli jsme pomáhat nemocným poznat příčiny chronických
závažných stravujících životních faktorů, které se pravděpo-
dobně na vzniku a rozvoji nádorových onemocnění podílejí,
a tyto faktory pomáhat korigovat. Za důležitý přínos psycho-
terapie pokládáme i podporu při rozvoji pozitivního přístupu
nemocného k vlastní terapii i k situacím, které tuto terapii pro-
vázejí. Je pravdou, že častěji jsem posílal nemocné na aktivní
onkologické léčbě k vyšetření Petru Novotnému pro vysvětlení
očekávaného přínosu psychosomatické podpory. Na druhé
straně jsem však konzultoval řadu nemocných, kteří byli vyšet-
řeni psychosomatikem a následně vznikla otázka, zda pokra-
čovat v klasické onkologické léčbě a jakou z jejích konkrétních
možností zvolit. Stávalo se, že jsem u některých těžce předlé-
čených nemocných již další systémovou protinádorovou léčbu
nedoporučil, především v situacích, kdy její nepodání ušetří

nemocným zbytečné utrpení, což znamená, že prakticky jen
prodlouží umírání bez vyhlídky na zlepšení jejich stavu.

Jistě existují pacienti, kteří jsou schopni a ochotni zohlednit
psychogenní příčiny, přiznat si vlastní podíl na vzniku ne-
moci. A pak také ti, kteří zodpovědnost za její vznik a průběh
odmítají. Pozorujete, že např. ženy jsou ochotnější přijmout
psychosomatické pojetí léčby než muži?

M. Pešek: Akceptovat psychosomatický přístup k léčbě závaž-
ných onemocnění vskutku zdaleka každý pacient nedokáže.
Zatím většinový přístup nemocných spočívá v tom, že požadují
téměř výlučně farmakologickou léčbu a ostatní aspekty jejich
onemocnění nevidí, nebo vidět nechtějí. Tento přístup je až
v dojemné shodě s přístupem většiny ošetřujících lékařů. Na
tomto místě bych rád upozornil, že psychosomatická medicína
je regulérním lékařským oborem nejen u nás, ale i v řadě zemí,
jako je třeba Spolková republika Německo, kde má úhradu zdra-
votních pojišťoven. Naproti tomu léčba alternativní mezi lé-
kařské, respektive medicínské odvětví jednoznačně nepatří.
Psychosomatický přístup k léčbě ochotněji akceptují podle
mých zkušeností více ženy. Naproti tomu k léčbě alternativní
inklinují podle mých zkušeností příslušníci obou pohlaví při-
bližně stejně často. Příčiny této často škodlivé až nebezpečné
inklinace patrně nesouvisejí s pohlavím, věkem či vzděláním
konkrétních pacientů. Jde zde spíše o racionální neschopnost
pacienta vyhodnotit nabízené možnosti a výsledky léčby tak,
jak je prezentují lékaři, a na druhé straně léčitelé a různé časo-
pisy, které o alternativní léčbě píší. Zatímco lékaři jsou často ve
svých názorech spíše skeptičtí, alternativní léčitelé často slibují
nemocným nemožné, a to beze všech skrupulí. Viděl jsem ne-
mocné, kteří odmítli doporučenou nadějnou farmakoterapii
a léčili se raději například škodlivým dezinfekčním přípravkem
MMS, nebo se na popud léčitele snažili zlikvidovat zhoubný
nádor mezihrudí hladovkou a pitím vlastní moči. Prvně zmí-
něný si zpočátku alternativní léčbu chválil, nicméně nádorové
onemocnění pokračovalo ve svém růstu a vedlo po několika
měsících ke smrti nemocného. Druhý nemocný byl v kritickém
stavu přijat na naši kliniku a podařilo se jej zachránit prostředky
klasické onkologie, tedy chemoterapií a ozařováním. V průběhu
jeho těžkého stonání však u něj došlo k pozoruhodnému du-
chovnímu vývoji a k významným změnám nejen v oblasti ná-
zorové, ale i v přístupech ke způsobu života.

P. Novotný: Drtivá většina onkologických nemocných svou
nemoc nenávidí, což je klíčová překážka k návratu ke zdraví.
Tato většina si je skálopevně jista, že jejich nemoc je náhoda,
nehoda či neblaze zděděné předurčení, a že tudíž nemá smysl,
aby k úspěchu standardní onkologické léčby napomohli vlast-
ními psychosociálními korekcemi anebo účastí na psychotera-
pii. Onkologicky nemocné jsme i přesto vyzývali k těmto ko-
rekcím a psychoterapeutické aktivitě, čímž jsme samozřejmě
neobjevovali Ameriku. Vždyť už Hippokratés (460–377 př. n. l.)
napsal, že depresivní naladění, které navozuje především soci-
ální a emoční rezignace, vyvolává rakovinu prsu. Také proslulý
lékař Galén (129–216 n. l.) zdůraznil v knize De Tumoribus, že
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ženské rakoviny jsou navozovány depresivním strádáním. I ně-
které Avicennovy experimenty (980–1037) se smrtícími ná-
sledky stresování zvířat byly několikrát zopakovány ve dvacá-
tém století například s krysami. Krysy onemocněly rakovinou,
když jim výzkumníci trvale zkomplikovávali setkávání se se-
xuálními partnery a přístup k jídlu. Také Paracelsus (1493–
1541) radil nemocným, aby se vydali zpět po stopách nemocí
a sami pak postřehli, že nemoci zobrazují přetlaky jejich duše.

Bohužel posléze zemřeli právě ti naši onkologičtí nemocní,
kteří neuvěřili, že se mohou zachránit nejen klasickou léčbou,
ale i sociálními a emočními korekcemi.

Moji onkologickou klientelu tvoří z 90 % procent ženy, jimž
se po úspěšné klasické léčbě rakovina vrátila, a to v podstatně
nebezpečnější a zákeřnější podobě. Tyto ženy už věří, že jen
klasická onkologická léčba provázená sociálními, emočními či
psychoterapeutickými korekcemi je může zachránit. Svou ra-
kovinu už nepovažují za nepřítele, kterého je třeba všemi pro-
středky zničit, ale spíše za následek svého dlouhodobého a ne-
řešeného emočního či sociálního stresu.

Zanedbatelný počet mých mužských onkologických klientů
je sice nápadný, nicméně vysvětlitelný. Muži si povětšinou bý-
vají jisti, že neexistuje to, co neznají, že tedy neplatí ani snadno
prokazatelné a dobře už známé zákonitosti spojené se zjevová-
ním nemocí. Možná i proto se ženy v ČR dožívají v průměru
81let a muži o šest roků méně. Existují však i jiné proměnné,
které pravděpodobně navozují mužský věkový schodek. Ženy
totiž bývají v průměru šťastnější, a tudíž i odolnější, protože se
samy sobě zamlouvají a svět jim připadá spravedlivější než
mužům. Nepotřebují už hledat a dobývat štěstí ve vnějšku, pro-
tože je našly samy v sobě. Muži se rádi předvádějí v nepřehled-
ném vnějšku a snaží se jej všemi silami měnit, aby odpovídal
jejich představám, protože sami se sebou nejsou spokojeni.

Když se jim však na světě už příliš dlouho nelíbí a odmítají jej
přijmout tak, jak je, nezůstávají na živu dlouho…

Je možné říci – pokud by léčba probíhala pouze klasickou
medicínskou cestou, výsledek by byl nějaký, zatímco kombi-
nací s psychoterapií se dosáhlo jiného efektu?

M. Pešek: Společné působení klasické onkologické léčby a psy-
chosomatiky nebude pravděpodobně možné vyhodnotit při-
nejmenším v blízké době. Nepochybně jde o dvě disciplíny ne-
porovnatelných váhových kategorií. Klasické onkologické léčbě
vděčí za vyléčení či za prodloužení aktivního života mnoho ne-
mocných. Navíc, i nádory zdánlivě stejné či podobné se mohou
lišit v řadě prognostických a prediktivních faktorů, což v praxi
znamená, že mohou na podobný typ léčby reagovat velmi roz-
dílně. Na druhé straně však neznám ze své praxe případ, že by
samotná psychosomatická, nebo dokonce samotná alternativní
léčba vedla prokazatelně k vyléčení onkologicky doloženě ne-
mocného pacienta.

Psychologická a duchovní proměna s následnou úpravou ži-
votního stylu se může u nemocných dostavit v průběhu léčby
nádorového onemocnění spontánně, nebo je možné jí dosáh-
nout s pomocí kvalifikovaného psychosomatika. Podle mých
zkušeností souvisejí tyto proměny s výrazným zlepšením kvality
života těchto pacientů i tehdy, pokud se vlastní nádorové one-
mocnění vyléčit nepodaří. I tak je možné vidět, že nádorové
onemocnění, není-li vyléčeno, může přejít do chronické formy,
která umožňuje nemocnému aktivní život bez výraznějších
omezení.

Již samotná změna životního stylu u nemocných s časnými
stadii některých zhoubných nádorů může vést k tomu, že ne-
mocní nejen že přežijí radikálně léčený nádor, ale že žijí delší
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dobu, než jak by žili v případě, že by se ke změnám životního
stylu neodhodlali.

P. Novotný: Příznivé efekty psychoterapeutického ovlivňování
onkologických pacientů byly doloženy mnohokrát například
v pracích zabývajících se sociální a emoční oporou jako protek-
tivním faktorem zdraví. Světově proslulý psychoterapeut I. D.
Yalom prokázal, že efekty psychoterapie prodlužují významně
přežití klasicky léčených onkologických nemocných. Považoval
zhoubnou nemoc za fylogenezí vnucený korektivní princip,
jehož dobrovolné akceptaci hodlal postižený uniknout. Yalo-
mova psychoterapie odezírala ze zhoubné nemoci její naléhavou
a osvobozující informaci, čímž podněcovala uzdravování.

I americký chirurg B. S. Siegel prokázal v roce 1994, že kla-
sicky léčené ženy s rakovinou prsu zúčastňující se jedenkrát
týdně skupinové psychoterapie, jež jim napomáhala přijmout
příznivější emoční či sociální pozici, žily dvakrát déle než kla-
sicky léčené ženy s rakovinou prsu, které se skupinové psycho-
terapie nezúčastnily.

Pane profesore, je v našem současném zdravotnickém
systému reálné, aby se lékař pečující o fyzické zdraví pacienta
(tedy řekněme „farmakoterapeuticky a chirurgicky“) mohl
zabývat i jeho psychickým rozpoložením a vyhledávat v ana-
mnéze stresové faktory, kterých si pacient ani nemusí být
vědom?

M. Pešek: Paní redaktorko, v systému, jak současné zdravotnic-
tví funguje, to prakticky možné není. Onkologicky léčený ne-
mocný by měl být informován o možnostech využití psycho-
somatické medicíny, konzultovat příslušného odborníka,
a podle jeho doporučení na sobě pracovat. U svých nemocných,
kteří psychosomatickou medicínu chápou jako součást onko-

logické léčby, se pravidelně ptám, zda v léčbě pokračují
a k jakým pokrokům dospěli.

Vaše společná publikace vyšla v roce 2013. Pokračuje Vaše
spolupráce i v současné době? Pokud ano, v jaké podobě?

M. Pešek: Naše spolupráce pokračuje dále, společně se účast-
níme přednáškami na odborných fórech a přednášíme i paci-
entům. Občas pořádáme i semináře pro nemocné, na kterých
se podílejí naši dříve léčení úspěšní bývalí pacienti. Onkologičtí
pacienti nesmírně potřebují, zejména na začátku své náročné
léčby, naději na možný úspěch. Takovou naději může posílit
právě člověk, který úspěšně překonal nemoc a s ní spojené strá-
dání a prošel i duchovní proměnou. Taková, dalo by se říci, po-
zitivní ikona může znamenat pro nemocného, který je na za-
čátku obtížné cesty, posílení naděje na úspěšný výsledek. Navíc
mohou tito úspěšní pacienti informovat své potenciální násle-
dovníky o překážkách a problémech, které je při léčení mohou
potkat, i o způsobech, jakým je dokázali překonat sami.

Jinak jsme s Petrem Novotným ve fázi sbírání materiálů pro
zvažovanou další společnou publikaci.

P. Novotný: Miloš Pešek patří i dnes k mým blízkým, kteří svým
vlivem a odbornou autoritou významně ovlivňují anebo kori-
gují moje osobní i profesní postoje. Jak již bylo řečeno, občas
přednášíme o psychosomatice. Avšak nejčastěji si směňujeme
informace i novinky ze svých oborů, a vlastně tím trvale do-
tváříme z klasické onkologické léčby a psychoterapie takzvanou
psychosomatiku. Činíme tedy i jaksi mimoděk ze dvou tak -
zvaně jedno.

Za rozhovor poděkovala
Daniela Hozdová

Anotace

Zachraň svůj život
prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc., PhDr. Petr Novotný
Autoři považují nemoc nejen za jev biologický, ale i za nepříznivý jev sociální, jenž vyvstává z nepřiměřené konfrontace
s vnějškem. Terapii těžkých a nebezpečných chorob organizují právě proto v souvislostech, které nemají v České re-
publice obdobu. Přímo v klinické praxi stanovují u týchž nemocných každý svou vlastní diagnózu a aplikují dva
druhy vzájemně se doplňující léčby. Na jedné straně probíhá klasická diagnostika a terapie v pojetí profesora medicíny,
onkologa a přednosty kliniky. Klinický psycholog na straně druhé odhaluje sociální, seberealizační a vztahové problémy
pacientů a zasahuje i psychoterapeuticky. Oba specialisté dospívají k překvapujícímu závěru: Výskyt nebezpečných
nemocí souvisí významně s předchozími silnými či dlouhotrvajícími stresy, jichž si nemocní povětšinou ani nebývají
vědomi. Spolehlivější únik z nemoci se pak odvíjí nejen z aktivního přístupu pacienta ke klasické léčbě, ale i z jeho
sociálních, vztahových a emočních korekcí. Strhující publikace o psychosomatické medicíně obsahuje příběhy závažně
nemocných, návody k samostatným léčebným aktivitám i svědectví pacientů, kteří si i vlastním přičiněním zachránili
život. Zdravým, nemocným i lékařům nabízí četné informace z dosud nevyužívaných terapeutických cest.

Dialog, 2013, 1. vydání, váz., 256 stran. ISBN 978-80-7424-056-0, cena 239 Kč.
Publikaci je možno objednat na https://knihydialog.cz
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Kapitoly z historie

Otakar Frankenberger
19. 2. 1852 – 16. 4. 1915

Český lékař prof. MUDr. Otakar Frankenberger je v dějinách
naší medicíny zapsán především jako významný představitel
oboru otorinolaryngologie.

Narodil se v pražské čtvrti Vysočany a v Praze také získal
středoškolské vzdělání na zdejším gymnáziu. Poté vystudoval
medicínu na lékařské fakultě pražské univerzity, kde úspěšně
promoval 23. prosince 1876. Nastoupil jako asistent v Patolo-
gicko-anatomickém ústavu u profesora Edwina Theodora Alb-
rechta Klebse (1834–1913). V letech 1878–1879 absolvoval vo-
jenskou službu jako nadlékař při okupaci Bosny. Po návratu do
Prahy působil jako sekundář ve Všeobecné nemocnici v Praze.

V letech 1880–1886 pracoval jako hutní lékař v Kladně –
napsal o tom práci nazvanou Statistika úmrtnosti dělníků na
Vojtěšských hutích na Kladně, která vyšla v roce 1882. Dalších
pět let potom působil jako panský lékař v Měšicích u Prahy.
V roce 1893 absolvoval zahraniční studijní pobyty na klinikách
v Německu (Berlín) a Rakousku (Vídeň). V roce 1895 habili-
toval na docenta laryngologie a rinologie. Od téhož roku byl
vedoucím laryngo-rinologického ambulatoria na 2. lékařské
klinice a od roku 1902 na 1. lékařské klinice v Praze.

Mimořádným profesorem laryngologie na české univerzitě
byl jmenován v roce 1903. O dva roky později pak již pracoval
jako ordinář a přednosta otorinolaryngologického oddělení
České dětské nemocnice. V roce 1906 se stal přednostou Ústavu
pro choroby nosní a hrtanové při české lékařské fakultě. Řád-
ným profesorem laryngologie a rinologie byl jmenován ještě
před první světovou válkou v roce 1913. Zemřel v Praze o dva
roky později ve věku 63 let.

Ve dvoudílné publikaci kolektivu autorů Biografický slovník
pražské lékařské fakulty 1348–1939 se uvádí, že profesor Otakar
Frankenberger stál u kolébky české otorinolaryngologie; pro-
sadil, aby se stala povinným předmětem; byl zakladatelem la-
ryngologického ústavu v Praze a laryngologické společnosti.
Zabýval se diagnostikou hrtanové TBC, její operativní a svě-
telnou léčbou.

Zaznamenával, sledoval a vyšetřoval všechny případy skle-
romu v Čechách – napsal o tom práci nazvanou O skleromu
cest dýchacích, která vyšla v časopise Lékařské rozhledy v roce

1906. Také se zabýval imunologickou léčbou ozaeny – na toto
téma vznikla jeho práce Seroterapie ozaeny, publikovaná v Ča-
sopise lékařů českých v roce 1898.

Všímal si rovněž nádorů horních cest dýchacích, kde se při-
kláněl k rentgenoterapii. Zastával stanovisko, že by choroby
horních cest dýchacích u mládeže měly být vyšetřovány odbor-
nými lékaři a že by hluchoněmé mládeži měla být věnována
zvýšená odborná péče lékařů a učitelů. Této problematice je vě-
nována jeho práce O hluchoněmosti a výchově hluchoněmých.
Ta vyšla v časopise Ochrana mládeže v roce 1913.

Z jeho dalších významných prací připomeňme např. Hoření
cesty dýchací u školní mládeže (1902), O nálezech bakterií v hr-
tanu se zvláštním zřetelem k bacilu tuberkulosnímu (1904
a 1907), O významu laryngologie a poměru jejím k povšechné
medicíně (1906) nebo Poruchy ústroje zrakového z chorob nos-
ních, zvláště dutin pobočních (1910). Významná monografie Pa-
chydermia laryngis vyšla v roce 1895. Za pozornost stojí i sku-
tečnost, že do publikace známého profesora Jaroslava Hlavy
(1855–1924) Patologická anatomie napsal profesor Otakar
Frankenberger kapitolu nazvanou Patologická anatomie ústrojí
sluchového.

Profesor Otakar Frankenberger byl velmi aktivní ve spolko-
vém životě, nejen lékařském, ale i sokolském. Např. v letech
1901–1904 byl předsedou české sekce Komory lékařské pro
Království české. Zastával rovněž funkci předsedy Sboru dok-
torů pražských. Byl také členem Společnosti jihoněmeckých la-
ryngologů a Vídeňské laryngo-rinologické společnosti. Za
zmínku stojí i skutečnost, že v roce 1913 byl zvolen čestným
předsedou sekce na kongresu německých přírodozpytců a lé-
kařů, který se konal ve Vídni.

Michal Navrátil ve své publikaci Almanach českých lékařů
zdůrazňuje, že profesor Otakar Frankenberger „konal četné cesty
za účely vědeckými. Je povolaným interpretem chorob nosních,
hltanových a hrtanových. Vyšetřiv 159 chovanců pražského
ústavu hluchoněmých, zjistil, že hluchoněmost vrozená je mno-
hem vzácnější, nežli se za to má. Práce jeho prozrazují odborníka,
jenž neúnavně sleduje rozvoj svých věd“.

Mgr. Josef Švejnoha


