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(Středo)český rok

Před několika dny jsem byl svému kamarádovi pomáhat s kroužkováním divo-
kých hus a tak jsem po dlouhé době navštívil své milované severní Čechy. Pohybovali 
jsme se v  okolí Mostu a  Chomutova a  mne zaujalo množství opuštěných staveb, 
polorozpadlých vybydlených domů, zarostlých polí a neudržovaných zahrad. A také 
lidé, kteří hledali starý šrot nebo prohledávali odpadky v městských kontejnerech. 
Chvílemi jsem si připadal trochu jako v cizí zemi.

Jen nedlouho předtím jsme do redakce obdrželi prostřednictvím tiskové mluvčí 
Středočeského kraje prohlášení MUDr. Davida Ratha, které si můžete přečíst níže 
pod editorialem. Tvrzení tohoto pána, poslance parlamentu, krajského hejtmana 
a vzdělaného lékaře je ve známých souvislostech natolik otřesné, že jsem měl inten-
zivní pocit neskutečna a  pointované absurdity. Vytanulo mi na mysli Hrabalovo 
pábitelské – některé skvrny nelze vyčistit bez porušení podstaty látky.

Obávám se, že ten, kdo ponese skutečný trest, nebude dr. Rath, ale my ostatní. 
Na jedné straně každému poctivě pracujícímu občanu (lékaři, podnikateli, zaměst-
nanci) stát na daních sebere z každé vydělané koruny nejméně polovinu, aby mohl 
opravovat buštěhradské zámky a  budovat dálnice do nebe, na druhé straně i  ten 
zbylý padesátník bude v očích těch, kdo ho nemají, čím dál více podezřelý. Bude to 
smutná cena v podobě sociální nesvornosti, nesolidarity, odmítání elit a neochoty 
angažovat se ve prospěch společnosti.

Léčíme-li zanícenou ránu, hnis musí ven. Je odporný a smrdí. Třeba je však 
kauza dr. Ratha i  dobrou zprávou. Zprávou o  tom, že se o  léčbu někdo pokouší. 
Zbývá než doufat, že dezinfekce bude účinná a organismus dostatečně odolný.

Shodou okolností ze středních Čech pochází i pozitivní zpráva, kterou mohu 
připojit na závěr svého úvodníku. Ve spolupráci s organizátory z Centra pneumolo-
gie a pneumochirurgie Thomayerovy nemocnice v Praze se nám podařilo připravit 
k 17. setkání pneumologů a pneumochirurgů na Štiříně sborník rozšířených abstrakt 
z této akce. Děkuji na tomto místě jak organizátorům, tak všem autorům za spolu-
práci. Sborník bude dostupný pro účastníky setkání i jako samostatné suplementum 
pro všechny čtenáře našeho časopisu – obdržíte jej společně s tímto číslem Kazuistik 
v APORL.

Karel Vízner
šéfredaktor

Editorial

foto na obálce a u editorialu: 
Athény © GEUM, 2012
autor: Klára Krupičková

„Totálně jste zdiskreditovali termín boj s korupcí. Když dneska politik řekne, že chce bojovat s korupcí, tak je směšný. Mě by zajímalo, málo, co s tím uděláme, protože korupce 
skutečně je docela závažný problém každé společnosti. Naší možná trochu více, než třeba sousední německé nebo rakouské, protože naše společnost je ještě, řekněme, nedospělá 
a potřebuje určitými etapami projít. Nicméně vy jste to převrátili na hlavu. Dneska každému – byť by to měl promyšlené a myslel vážně a seriózně, kdo přijde s tezí boje proti 
korupci, nikdo neuvěří, protože to, co tady předvádíte, je parodie, navíc opepřená totálním rozvratem bezpečnostních služeb.“
MUDr. David Rath, záznam ze schůze Poslanecké sněmovny PSP, 27. 4. 2012 
(http://www.snem.cz/cgi-bin/ascii/eknih/2010ps/stenprot/039schuz/s039017.htm)

„Konečně pan primátor už si do své praxe přihrál z Evropských fondů asi 5 milionů, toho si ale skoro nikdo nevšiml. Dovedete si představit, kdybych si já z krajských evropských 
fondů do své soukromé ordinace přihrál 5 milionů? Média by mě zcela po právu rozsekala na nudle.“
Hladové masařky. Kdo má zálusk na nemocnice?  
Článek MUDr. Davida Ratha na oficiálních internetových stránkách Místní organizace ČSSD Psáry (www.cssdpsary.cz; cit. 16. 5. 2012)

„Ale vzhledem k tomu, že se nepodařilo sociální demokracii tento zákon opakovaně prosadit, tak aspoň chceme jít tím směrem u těch skupin obyvatel, u kterých je vyšší nebez-
pečí korupce a kteří by měli umět přiznat a jasně stanovit, kde ke svým penězům a majetkům přišli. Jsou to lidé, kteří rozhodují o společnosti, tedy politici, ale i mnozí další, jak 
ten zákon stanoví. A mělo by toto být jasné ze zákona. Nemůžeme přece spoléhat na to, že ti všichni jsou slušní.“
MUDr. David Rath, záznam ze schůze Poslanecké sněmovny PSP, 13. 6. 2007 při projednávání zákona o majetkových přiznáních 
(http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/015schuz/s015164.htm)

„Na návštěvě jsem dostal zabalenou krabici s vínem. Následně mě překvapilo policejní komando a k mému úžasu místo lahví vína byly v boxu peníze. Vím, že tato bizardní his-
torka zní neuvěřitelně, ale život někdy neuvěřitelný skutečně je.“
Z tiskového prohlášení MUDr. Davida Ratha předané do naší redakce prostřednictvím tiskové mluvčí Středočeského kraje dne 16. 5. 2012
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Pylová AIT – design vakcíny  
(praktické aspekty formy a složení)

Jiří Nevrlka, Zlatica Nevrlková
AKI Brno, centrum pro alergologii a klinickou imunologii, Brno

Souhrn:
Specifická alergenová imunoterapie (AIT) je v současnosti jedinou kauzální léčbou aler-

gické rhinokonjunktivitidy a alergického průduškového astmatu mimo prevenci kontaktu 
s alergeny. Rozhodnutí o indikaci a výběru terapeutických alergenů AIT vakcíny by mělo 
být učiněno lékařem alergologem s  adekvátními zkušenostmi, znalostmi a  dovednostmi. 
Kazuistika ukazuje tvorbu pylové AIT vakcíny na příkladu z naší praxe a dále se tímto téma-
tem obecně zabývá v obsáhlé diskusi.

Summary:
Pollen AIT – design of a vaccine (practical aspects of its formulation and composition) 

Except for the prevention of allergens, the specific allergen immunotherapy (AIT) is 
the only causal therapy of an allergic rhinoconjunctivitis and allergic bronchial asthma 
nowadays. The decision of indication and the choice of allergens in the AIT vaccine 
should be made by an allergologist with an adequate experience, knowledge and skills. 
The case report demonstrates a production of a pollen AIT vaccine on an example from 
our practice and this issue is furthermore analyzed in an extensive discussion.

Nevrlka, J., Nevrlková, Z. Pylová AIT – design vakcíny  (praktické aspekty formy a složení). Kazuistiky 
v alergologii, pneumologii a ORL 9,  2: 4–9, 2012.

Key words: 
 � allergens
 � allergen immunotherapy
 � pollen vaccine

Klíčová slova: 
 � alergeny
 � alergenová imunoterapie
 � pylová vakcína

Úvod
Specifická alergenová imunoterapie (AIT, nepřesně také 

alergenová vakcinace) je v současnosti jedinou kauzální léč-
bou alergické rhinokonjunktivitidy a  alergického průduško-
vého astmatu mimo prevenci kontaktu s alergeny (Abramson 
2012; Petrů 2007). Nezanedbatelné jsou i  preventivní efekty 
jako ochrana před vývojem od monosenzibilizace k  polyva-
lentní alergenové senzibilizaci (např. Pajno et al. 2001) nebo 
ochrana před progresí patofyziologického pochodu z  izolo-
vané alergické rýmy do průduškového astmatu (např. Möller 
et al. 2002). Účinnost AIT byla EBM prokázána při léčbě aler-
gie pylové, roztočové, plísňové, zvířecí i hmyzí. Nejvíce zku-
šeností, důkazů, ale také největší rozsah použití této léčebné 
metody alergology v praxi je v rámci pylové AIT.

Při designu (určení formy, složení a značky) pylové vak-
cíny se mimo své zkušenosti a běžnou literaturu můžeme opí-
rat o  některé autoritativní dokumenty jako například WAO 
Position Paper (Bousquet et al. 1998; Canonica et al. 2009), 
GA2LEN/EAACI pocket guide (Zuberbier et al. 2010) nebo 
v našich podmínkách o Doporučení výboru ČSAKI (Rybníček 
et Seberová 2009). Tyto dokumenty se zabývají všemi aspekty 
AIT od mechanismu účinku, přes techniku aplikace až k pří-
padným nežádoucím účinkům a jejich řešení. Pro svou kom-
plexnost nemohou z  obsahových i  didaktických důvodů 
popsat všechny aspekty designu AIT vakcín. Ostatně zachy-
tit všechny takové aspekty vyplývající z  nekonečného počtu 

životních situací není ani možné. V naší kazuistice a následu-
jící diskusi se pokoušíme v omezeném segmentu pylové aler-
gie problematiku designu vakcíny poněkud rozvést.

Kazuistika (design vakcíny pro AIT)
Pacient – muž, ročník 1985. Od roku 2008 je sledován 

v naší alergologické ambulanci s diagnózou sezonní alergická 
rýma (intermitentní středně těžká) a  sezonní průduškové 
astma (eozinofilní, převážně alergické, sezonně konverze až 
na perzistující těžký stupeň).

Anamnéza
Pacient je omezeně pohyblivý (prodělal dětskou mozko-

vou obrnu s následkem spastické kvadruparézy). Pohybuje se 
na vozíku, ale žije aktivně, jezdí na výlety, nedávno se ože-
nil, pracuje jako PC programátor. Sezonní rýma byla poprvé 
zaznamenána v  roce 1998. V  sezoně 2001 poprvé dechové 
potíže a záchvaty kašle a stanovena diagnóza asthma bronchi-
ale (AB). Do převzetí námi byl sledován na dětské alergologii, 
kde v SPT dle dokumentace byl dvakrát záchyt senzibilizace 
na směs pylů travin, jednou signifikantní výsledek na směs 
pylů obilí, pelyněk, směs plevelů a  směs venkovních plísní. 
Léčba se opírala o  sezonní užívání antihistaminik (cetirizin; 
Zodac) a  inhalačních kortikoidů (beklometason; Ecobec), 
dále byl pacient vybaven úlevovou bronchodilatační medikací 
(salbutamol; Ventolin N).
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Pylová AIT – desIgn vAkcíny  
(PrAkTIcké AsPekTy formy A složení)

NO (naše sledování)
Mimo sezonu je pacient i  bez medikace zcela bez potíží 

s  plným a  stabilním dechovým komfortem, bez zvýšené 
nemocnosti, bez známek aktivity AB v objektivizačních vyšet-
řeních (eNO mimo sezonu kolem 10 ppb, stabilní spirome-
trie). Sezona začíná nejdříve koncem měsíce května projevy 
alergické rýmy a vrcholí v měsíci červenci až srpnu projevy 
průduškového astmatu, v průběhu září (při včasném zaléčení 
sezonního AB) už potíže nebývají a je možno léky bez kom-
plikací vysadit.

Alergická rýma je velmi dobře kompenzována při profy-
laktickém nasazení antihistaminik tbl 1x denně ráno (levo-
cetirizin; Xyzal). Při této medikaci se odpovídající potíže 
(dráždění nosu a spojivek, vodnaté sekrece) objevují jen výji-
mečně (do šesti dnů za sezonu), podle záznamů o  průběhu 
sezony s  maximem v  průběhu června až nejpozději začátku 
července a v typické pylové vazbě (příroda, suché počasí, při 
dešti úleva). Jako konkrétní evokaci zaznamenal jen vysokou 
nebo posečenou vyšší trávu a řepku. Srovnání těchto údajů se 
záznamy Pylové informační služby (PIS) ukazuje na alergii na 
pyly travin.

Potíže činila kompenzace sezonního AB. Zde byla postupně 
optimalizována medikace na včasné profylaktické nasazení 
IKS dvakrát denně s aplikací přes spacer (budesonid 200 μg; 
Budiair), s možností doplnit léčbu v maximu sezony nebo při 
nedostatečném efektu o profylaktické podání LABA přes spa-
cer (formoterol 12 μg; Atimos). Toto uspořádání poskytuje 
pacientovi, patrně vzhledem k  jeho pohybovým (nádecho-
vým) možnostem, lepší výsledky než léčba kombinovanými 
preparáty na bázi aplikačních forem Discus a  Turbuhaler 
(z  aplikačního hlediska příznivý montelukast tbl nevykazo-
val pozorovatelné efekty). Omezující potíže odpovídající AB 
(dechové potíže za námahy, dráždivý suchý kašel, dušnosti 
spojené s pískoty) se objevují, i při nezajištění antiastmatickou 
léčbou, nejdříve v měsíci červenci a vrcholí při déletrvajícím 
deštivém počasí (to bylo v posledních sezonách v období cca 
polovina července až polovina srpna pro ČR typické). Potíže 
trvají podle kvality nasazené terapie, ale obvykle odeznívají už 
do konce srpna. Akutní potíže s potřebou úlevové medikace 
jsou zejména před nebo za bouřky nebo v déletrvajícím deš-
tivém období venku „za vlhka“. Naopak za suchého a sluneč-
ného počasí se cítí lépe. Srovnání datových záznamů pacienta 
s údaji PIS a výše popsaný charakter potíží nás vede zvažovat 
možnost alergie na venkovní sezonní plísně, jinak v  období 
vrcholících astmatických potíží doznívá sezóna travin 
a  naopak startuje sezóna pelyňku. Podrobnějším rozborem 
se zacílením i  na mírnější (subjektivně tolerované, „neome-
zující“) projevy AB (jako pocit mírně zhoršeného dechového 
komfortu, mírné tíhy na prsou, pokašlávání), ale lze posunout 
první projevy AB v některých sezonách už na červen, tj. do 
suchého a nedeštivého období!

Objektivní nález
K objektivizaci alergenů byly provedeny 1) SPT (Alyostal 

Prick) v červenci 2011 s pozitivním výsledkem (pozn. pozi-
tivní kontrola 12/35) pro pyly 5 trav (5/32), 4 obilí (5/25), 
pelyněk (7/22), negativní byly mimo jiné pyl ambrozie, pyl 

řepky i plísně Alternaria, Aspergillus a Cladosporium; 2) vyšet-
ření sIgE (Immulite) v červenci 2011 s pozitivním výsledkem 
pro pyly travin (jílek (3)7,36 kIU/l, bojínek (2)2,32 kIU/l, lip-
nice (2)3,36), negativní mimo jiné pro pyl pelyňku černobýlu 
(sic !), pyl ambrozie, pyl kopřivy i  plísně Alternaria tenuis 
a Cladosporium herbarum.

Rozhodnutí (design vakcíny)
Pacient byl vyhodnocen jako vhodný pro nasazení AIT. 

Cílem je především zlepšit průběh sezony a zastavit postup-
nou progresi potíží přiléhajících průduškovému astmatu (vč. 
případného rozšíření projevů AB mimo sezonu). Nasazení 
AIT umožnila optimalizace antiastmatické terapie a dosažení 
kontroly nad onemocněním v poslední sezoně. Při vlastním 
designu vakcíny bylo postupováno dle premis uvedených níže 
v diskusi, zvláště je třeba uvést:

Z hlediska složení bylo v první řadě rozhodováno o rele-
vantních alergenech. V  našem případě není pochyb o  rele-
vantnosti pylů travin vzhledem k alergické rýmě. Obtížnější 
je posoudit dopad alergenů na projevy AB. Faktem je, že 
první (neakutní) projevy astmatu nastupují ještě v  období 
a  za podnebných podmínek, kdy dominují pyly travin. Co 
se týče jiných alergenů, řepku zde nepovažujeme za alergen 
relevantní (senzibilizace na řepku nebyla testačně potvrzena 
a  navíc je možnost dobré prevence kontaktu s  touto rostli-
nou). Naopak musíme myslet na podstatný vliv pelyňku. Jsou 
zde opakované testační průkazy v SPT a maximum astmatic-
kých potíží spadá do období, kdy PIS dokumentuje nástup až 
maximum produkce těchto pylů. Zásadní je v našem případě 
otázka případné alergie na venkovní plísně, která by ve shodě 
se zásadami níže uvedenými v diskusi krok 1 vylučovala pou-
žít pylovou vakcínu. Směrem k  tomuto typu alergie by nás 
vedl dominantně astmatický typ potíží, jejich datový výskyt 
i jejich značná závislost na deštivém a vlhkém počasí.

Po zvážení všech dostupných dat nakonec indikujeme 
směsnou pylovou vakcínu Stallergenes ve složení 75 % 5 tra-
vin + 25 % pelyněk. Rozhodování nám usnadňuje negativní 
výsledek na plísně v námi provedených SPT i sIgE (k dispo-
zici je tak pouze údaj z  předchozího sledování, kde ovšem 
neznáme složení a výrobce použité diagnostické směsi plísní). 
Pro našeho pacienta stanovujeme hypotézu o pylu travin jako 
induktoru alergického zánětu vč. bronchiálního (viz níže dis-
kuse krok 2 „priming efekt“). Jako primární cíl pro naši léčbu 
určujeme tedy pyl travin se snahou zasáhnout do rozvoje aler-
gického stavu už od jeho počátku a přerušit tak jeho postup-
nou gradaci až k astmatickým „prázdninovým“ potížím.

Z  hlediska formy volíme sublinguální vakcínu kapko-
vou vzhledem k  indikaci individuálně designované směsi 
dvou pylů a  vzhledem k  možnostem aplikačním (omezená 
pohyblivost pacienta snižující možnosti „aplikačních“ návštěv 
v našem zařízení).

Z hlediska značky volíme Staloral 300 vzhledem k dosa-
vadním bohatým zkušenostem s  touto vakcínou, vzhledem 
k její dostupnosti (svého času šlo o jedinou dostupnou značku 
pro iniciaci AIT s  dobře standardizovaným složením), ale 
i vzhledem ke shodě terapeutických alergenů s typem a znač-
kou použitých diagnostických činidel.
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Diskuse
Jak určit správné složení vakcíny pro AIT (pro 
léčbu sezonních potíží)?

Krok 1: určit, zda je adekvátní použít pro řešení 
sezonních potíží vakcínu pylovou.

Tj. odlišit alergii na pyl a na jiné faktory, resp. při jejich 
souběhu rozhodnout, který typ alergenu je v  dopadech na 
kvalitu života našeho pacienta rozhodující. V této souvislosti 
je třeba zdůraznit, že nikdy netvoříme vakcínu z  alergenů 
odlišné povahy (pyly, plísně, roztoči atd). Posouzení efektu 
vakcín, které nerespektovaly tuto základní zásadu, přineslo 
poznatek o  jejich neúčinnosti (např. Adkinson et al. 1997). 
Jedním z důvodů, mimo nežádoucí interakce takto vybraných 
alergenů, je vzájemná enzymatická degradace složek takové 
vakcíny. 
•	 Jak zachycuje kazuistika, problém může nastat zejména 

při souběhu alergie na pyly a alergie na venkovní sezonní 
plísně (dominují rody Alternaria a  Cladosporium). 
Otázkou je, do jaké míry a zda vůbec pyly nebo naopak 
sezonní plísně podmiňují výsledný klinický obraz a tedy 
určují potíže konkrétního pacienta. Rozlišení by orien-
tačně měla napomoci znalost charakteristik těchto odliš-
ných alergenů, zejména poznatek o kolísání jejich obsahu 
v ovzduší podle podnebných podmínek (vlhkost, srážky). 
Důležité je dále srovnání datového výskytu potíží s údaji 
pylové služby, která zachycuje nejenom aktuální spad 
pylových zrn, ale i plísňových spór.

•	 V  úvahu je třeba vzít i  možnost souběhu s  alergií na 
zvířata, roztoče, šváby nebo interiérové typy plísní. Jde 
zejména o  případy manifestace potíží v  období prázd-
ninových pobytů na venkově, kde se „městský“ pacient 
exponuje nejenom zvýšeně pylům, ale často i dalším pro 
něj jinak nezvyklým faktorům.

•	 Situaci mohou komplikovat i projevy nespecifické hype-
rreaktivity. Ta je často důsledkem primárně alergického 
(např. pylem travin indukovaného) zánětu. Jde například 
o  podráždění agresivními pachy (seno, řepka, šeřík...), 
mechanickými podněty (chmýří topolů, „prach“ při 
sekání nízkého trávníku nebo při obilné kampani) nebo 
i jinými faktory komplexnější povahy (změny atmosféric-
kého tlaku před bouřkou, smog).

•	  Ne vždy zvažovaným a rozhodovací situaci někdy kom-
plikujícím faktorem je existence tzv. priming efektu (Teřl 
et Rybníček 2006; s. 130). Jde o  to, že alergenem (např. 
pylem travin) indukovaný alergický zánět a  s  ním spo-
jená zvýšená dráždivost sliznic mohou přetrvávat i něko-
lik týdnů po ztrátě většího kontaktu s tímto induktorem. 
V  této době může snadno dojít k  vzplanutí potíží i  při 
jen minimálním kontaktu s  induktorem (např. malým 
množstvím pylů travin v období už doznívající sezony), 
ale i  při kontaktu s  alergeny jinými samostatně pro 
daného pacienta méně významnými (např. v  naší kazu-
istice je takto posuzován pyl pelyňku a plísně), a zřejmě 
i  při jiném nespecifickém podnětu (projevy nealergické 
hyperreaktivity).

Doporučení: nepřistupujeme k  sezonní alergii mecha-
nicky jako k alergii vždy pylové. Při nejednoznačné anamnéze 
může být přínosné odložení zahájení AIT a zhodnocení prů-
běhu a  charakteristik několika následných sezon. Při trvají-
cích pochybách, je-li to bez zbytečných rizik a AIT předsta-
vuje možný výrazný přínos pro pacienta, je potřeba se prostě 
rozhodnout.

Krok 2: určit relevantní pylové alergeny.
Vycházíme samozřejmě ze shody v anamnéze a v objektiv-

ním průkazu senzibilizace na odpovídající pylový alergen(y) 
v SPT nebo sIgE. Relevantním alergenem pak rozumíme nejen 
alergen takto potvrzený, ale také podle všech okolností pro 
pacienta klinicky významný. Zohledněno musí být množství 
faktorů v  rámci individuálního přístupu k pacientovi a  jeho 
alergii. Předpokladem je pečlivá anamnéza vyžadující aktivní 
spolupráci pacienta. Jde zejména o podrobné zmapování prů-
běhu sezony ve smyslu datových relací, intenzity a charakteru 
potíží, spotřeby farmak a  dopadů alergie na kvalitu života 
pacienta. Takto získaný „kalendář sezony“ musí být dán do 
souvislosti s  údaji PIS a  údaji pacienta o  výskytu pylových 
producentů v místě potíží a jeho okolí, event. o jeho dráždění 
konkrétním faktorem. Dále je třeba při určení relevantnosti 
alergenu zohlednit možnosti prevence kontaktu s  takovým 
alergenem, ale i účinnost (a případnou intoleranci) farmako-
terapie. Nepřímou pomůckou s  omezenou výpovědní hod-
notou mohou být také výsledky testů na alergeny ve smyslu 
velikosti reakcí v SPT a titrů sIgE, nebo hodnocení tíže eozi-
nofilního zánětu v průběhu sezóny formou vyšetření eNO.

Pokud je odpovídající sezona a prostředí a není nějaký kon-
tradiktorní anamnestický údaj, vycházíme z empiricky podlo-
žené zásady zvažovat jako příčinu potíží na prvním místě pyly 
producentů na daném území a v daném čase dominantních. 
V ČR jde o tři skupiny pylových producentů, a sice břízovité 
(jívové stromy), lipnicovité (traviny a obilí) a rumištní byliny 
(pelyněk,  ambrosie). V  úvahu ale přichází i  alergie na jiné 
„nedominantní“ pyly. Ty se běžně nevyšetřují, protože jsou 
alergologicky méně významné, například pro krátkou sezonu, 
omezený dosah pylového spadu nebo mizivé rozšíření produ-
centa v ČR.

Doporučení: při určení příčinného alergenu na prvním 
místě zvažujeme nejpravděpodobnější možnosti, tj. v ČR aler-
gologicky nejvýznamnější „dominantní“ typy pylů. Pečlivě 
rozhodujeme, zda určený alergen je „relevantní“, tj. podmi-
ňuje významně klinický obraz a představuje zásadní zdravotní 
riziko pro daného pacienta.

Krok 3: určit složení vakcíny (terapeutický alergen(y))
Při monovalentní senzibilizaci, resp. senzibilizaci v  rámci 

jedné skupiny pylových producentů, je situace pro tvůrce vak-
cíny ideální. Pochyby někdy přináší úvaha o  terapeutickém 
použití směsi alergenů z různých rostlin dané skupiny (např. 
u lipnicovitých použití směsi „5 trav + 4 obilí + žito“). V této 
souvislosti převládá v současné době trend volit jeden určitý 
„preferovaný“ typ terapeutického alergenu podle doporučení 
výrobce (např. u  lipnicovitých a  výrobce Stallergenes aler-
gen „5 trav“). Tento přístup vychází z  poznatku zkříženého 
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působení takového terapeutického alergenu v  rámci všech 
zástupců předmětné skupiny, z bohatších EBM důkazů o kli-
nické účinnosti pro tento typ složení vakcíny a  především 
z  výrobní praxe, která je pro tyto „preferované“ terapeu-
tické alergeny dovedena z  hlediska standardizace k  největší 
dokonalosti.

Při polyvalentní senzibilizaci je třeba zvážit více proti-
chůdných poznatků. Na jedné straně je to pochopitelná snaha 
dosáhnout co nejširšího záběru účinku, tj. „ovlivnit vše“. Pro 
účinnost směsných pylových vakcín ze dvou nepříbuzných 
pylových alergenů přitom existují EBM důkazy o  klinické 
účinnosti (např. Marogna et al. 2007). Na druhé straně stojí 
poznatek, že pro účinek AIT je zásadní dosáhnout dosta-
tečné kumulativní dávky podávaného terapeutického aler-
genu. Tvorba směsné vakcíny z nepříbuzných pylových aler-
genů (tj. z pylů rostlin odlišných čeledí) znamená nutně pro 
jednotlivou její terapeutickou složku snížení koncentrace, 
což z hlediska dosažitelné kumulativní dávky není přínosem 
(Zuberbier et al. 2010).

Rozhodování tvůrce vakcíny zda, kolik a v jakých pomě-
rech zahrnout do pylové vakcíny relevantní pyly rozhodně 
není vždy jednoduché. Proto je důležitým požadavkem sledo-
vat průběžně efekt vakcíny, a to v intencích klinického moni-
toringu před zahájením AIT (viz krok 2), s event. pomocným 
využitím dostupných laboratorních markerů „vakcinačního 
efektu“ jako je vyšetření specifických protilátek IgG4. Není-li 
efekt AIT dostatečný, je třeba rozhodnout o  ukončení vak-
cinace, event. o  změně složení vakcíny. Při směsné vakcíně 
může být řešením zúžení jejího složení na jeden vybraný tera-
peutický alergen.

Doporučení: ideální, i u polyvalentních alergiků, je volba 
jednoho terapeutického alergenu, při tvorbě směsné vakcíny 
je vhodné se omezit na dva nepříbuzné pyly. Při nedostateč-
ném klinickém efektu směsné vakcíny zvažujeme její špatný 
design a  především možnost nedosažení dostatečné kumu-
lativní dávky pro jednotlivé použité terapeutické složky. Na 
změnu složení vakcíny, resp. na zúžení jejího složení na jeden 
vybraný alergen, není nikdy pozdě.

Krok 4: vybrat formu vakcíny.
Postupujeme především v souladu se zásadou, že účinnost 

každého dlouhodobějšího léčebného postupu závisí v  první 
řadě na spolupráci pacienta. Fakticky omezujícím paramet-
rem může být také cena a např. skladovací možnosti. K dispo-
zici pro zahájení AIT jsou v současné době v ČR tři aplikační 
formy AIT: klasická injekční vakcína pro subkutánní podání 
(SCIT – značky Alutard, Phostal a předsezonní Pollinex), kap-
ková vakcína pro subliguální podání (SLIT – značka Staloral 
300) a tablety pro sublinguální aplikaci (zatím pouze pro léčbu 
alergie na pyl travin – značky Grazax a  Oralair). Základní 
výhody dostupných forem stručně shrnuje tabulka č. 1.

Doporučení: formu vakcíny volíme především s ohledem 
na compliance pacienta.

Krok 5: vybrat značku vakcíny.
V první řadě je třeba vzít v úvahu kvalitu terapeutických 

vakcín. Z literatury i z prosté logické úvahy vyplývá požadavek 
na kvalitní výrobní praxi s vysokou standardizací terapeutic-
kých alergenů (a tedy i jejich stabilním a v čase reproducibil-
ním efektem). Toto podle nám dostupných dat splňují všechny 
výše uvedené značky.

Pokrokem do budoucna má být výroba terapeutických 
vakcín na bázi rekombinantně připravených „čistých“ aler-
genů (např. alergen Bet v1 pylu břízy). Cílená léčba rekombi-
nanty má přinést nové kvality ve sféře efektu i bezpečnosti AIT 
(Pauli et Malling 2010). Soudíme, že nutným předpokladem 
nasazení takové vakcíny bude diagnostický průkaz opírající se 
také o rekombinantní alergen, nikoli o zatím standardní prů-
kaz „přirozeného“ alergenu. Problém tedy může v praxi nastat 
nejenom pro cenu rekombinantní vakcíny, ale i pro cenu nebo 
nedostupnost odpovídající diagnostiky.

Aktuálně jsou v  ČR dostupné „pouze“ terapeutické aler-
geny „přírodní“, tj. alergeny připravené na bázi pylových 
extraktů, které představují „přirozenou“ směs hlavních i ved-
lejších alergenů daného pylu. Takové složení však skýtá také 
určité výhody, protože se redukuje riziko nedostatečného 
efektu vakcíny vzhledem k  atypické reaktivitě pacienta na 
pouze vedlejší alergeny (vakcína obsahuje hlavní i  vedlejší 
alergeny). Obranou proti atypické reaktivitě pacienta je někdy 
i kombinace více příbuzných pylů v  jedné terapeutické vak-
cíně (např. dle výrobce přípravek Oralair obsahuje cíleně směs 
pylů 5 trav, protože je prokázáno, že i přes vysokou zkříženou 
reaktivitu hlavních alergenů teto skupiny, hrají u více než 50 
% „travinových“ alergiků významnou roli také vedlejší aler-
geny). K diskusi necháváme hypotézu zohlednit při volbě typu 
a značky terapeutického alergenu odpovídající typ a výrobce 
diagnostického přípravku pro SPT. Jde tu o naplnění premisy 
„reaktivita na diagnostický alergen = vysoká šance na efekt 
terapeutického alergenu stejného složení od stejného výrobce“.

Tab. č. 1: srovnání aplikačních forem AIT

SCIT výhody:
tradiční, nejlépe EBM ověřená léčba

průběžná monitorace pacienta při aplikacích

není potřeba edukovat pacienta v samotné aplikaci

cena pro lékaře

SLIT kapková výhody:
nízké riziko systémových nežádoucích účinků a anafylaxe

nízká časová zátěž pro pacienta i pro lékaře

není vázáno na místo ordinace, možná aplikace i mimo ČR

krátká iniciační fáze

neintervenční „nekrvavý“ postup

aktuálně cena pro pacienta

SLIT tabletová výhody (viz SLIT kapková + navíc):
lepší compliance (denní užívání, předsezonně-sezonní protokol)

stabilní léková forma (nejsou zvláštní podmínky skladování)



8 KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL  2/2012

Pylová AIT – desIgn vAkcíny  
(PrAkTIcké AsPekTy formy A složení)

Doporučení: volíme jen značky s  dobře standardizova-
nými terapeutickými alergeny. Preferujeme volbu značky tera-
peutické vakcíny odpovídající výrobci diagnostik, použitých 
k SPT.

Závěr
Rozhodování tvůrce vakcíny o  jejím složení a  formě je 

typickým případem medicíny nejen jako exaktní vědy, ale 
i jako umění (ars medicinae). Při designu vakcíny je třeba zva-
žovat množství parametrů, ale neméně důležité je i monito-
rování průběhu sezony v dalších  letech a kritické posouzení 
klinického efektu probíhající AIT. Je v  zájmu pacienta včas 
neúspěšnou AIT ukončit nebo ještě lépe změnit design vak-
cíny, ať už se bude jednat o její formu, složení nebo v určitých 
případech výrobce.

Zkratky:
AB = asthma bronchiale, průduškové astma
AIT = (specifická) alergenová imunoterapie, nepřesně „vakcinace“
AR = alergická rýma (rhinokonjuktivitida)
ČSAKI = Česká společnost alergologie a klinické imunologie
EBM = evidence based medicine, medicína postavená na (klinických, vědeckých) 
důkazech
eNO = exhaled nitric oxide, oxid dusnatý ve vydechovaném vzduchu
GA2LEN/EAACI = Global Allergy and Asthma European Network/ European 
Academy of Allergology and Clinical Immunology
IKS = inhalační kortikoid (kortikosteroid)
LABA = Long Acting Beta Agonist, dlouhodobě působící beta mimetikum
PIS = pylová informační služba
sIgE = (pro alergen) specifický imunoglobulin třídy E
SCIT = subkutánní alergenová imunoterapie
SLIT = sublinguální (podjazyková) alergenová imunoterapie
SPT = skin prick test, kožní prick (vbodový) test
WAO = World Allergy Organization
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Histoplasmom  
jako příčina infiltrace plic
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Souhrn:
Kazuistika prezentuje případ pacienta s bohatou cestovatelskou anamnézou, ložis-

kovým stínem levé plíce a symptomatologií, vedoucí pneumologa k podezření na infekci 
Mycobacterium tuberculosis. Až histologická verifikace prokázala infekci Histoplasma 
capsulatum, která je v  našich středoevropských podmínkách raritní a  postihuje pře-
vážně imunokompromitované jedince. Cílem je poukázat na to, že při současném ces-
tovatelském trendu obyvatel, je nutno v diferenciální diagnostice nálezů na plicích zva-
žovat i nemoci pro nás neobvyklé. V tom nám může pomoci spolupráce se specialisty 
na cestovní medicínu.

Summary:
Histoplasmoma as a cause of lung infiltration

The case of a young patient with rich travel history and nodular lesion of the left 
lung is presented. Chest X-ray finding and symptoms led us to suspicion of mycobacte-
rial infection. However, histopathologic examination of the lesion showed Histoplasma 
capsulatum infection as the cause of the finding. Histoplasmosis is a rare infection in 
middle European region, and it commonly affects patients with immunity disorders. 
The aim of this work is to show that in contemporary trend of traveling, we must consi-
der also infections that are rare in our region while facing lung pathology. Cooperation 
with travel medicine specialist may be useful in the process of diagnosis.

Morvayová, K., Svoboda, R., Skřičková, J. Histoplasmom jako příčina infiltrace plic. Kazuistiky v alergologii, 
pneumologii a ORL 9, 2: 9–12, 2012.

Klíčová slova: 
 � Histoplasma capsulatum
 � infiltrace plic

Key words: 
 � Histoplasma capsulatum
 � lung infiltration

Úvod
V  kazuistice prezentujeme případ pacienta, cestovatele, 

s ložiskovým zastíněním levé plíce, způsobeným infekcí hou-
bou Histoplasma capsulatum. Jedná se o infekci rozšířenou po 
celém světě, převážně však na americkém kontinentu, a rarit-
ním v našich zeměpisných šířkách. Jako raritní nemoc nebyla 
v  diferenciální diagnostice pneumologa zvažována a  dia-
gnostika se ubírala směrem k vyloučení u nás častější infekce 
Mycobacterium tuberculosis, proto ani provedená vyšetření 
(zejména bronchoskopie) nebyla komplexní, na histoplaz-
mózu pomýšlel až následně specialista na cestovní medicínu. 
To, že histoplazmóza je v našich podmínkách nemocí raritní 
a postihující převážně osoby s poruchou imunity, neznamená, 
že se s ní u jinak zdravých osob nesetkáme.

Kazuistika
Pacient, narozený roku 1985, poprvé navštívil pohoto-

vostní službu Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy (KNPT) 
11. 9. 2009. Udával asi 14 dní trvající bolesti hlavy a  4 dny 
teploty s maximem 38,5 °C, přechodně i  s  třesavkou a zim-
nicí. Pacientova sestra, lékařka, nemocného vyšetřila, dle 
RTG skiagramu hrudníku a  následně CT hrudníku popiso-
vána suspektní atypická bronchopneumonie vlevo, proto byl 

nasazen klarithromycin. I  při jeho užívání trvaly čtvrtý den 
zvýšené teploty do 37,5 °C a suchý kašel, proto pacient přišel 
k vyšetření na KNPT. V anamnéze udával dvakrát bronchop-
neumonii v dětství, překonal infekční mononukleózu, absol-
voval operaci pravého loketního kloubu pro tříštivou frakturu 
a operaci pravého menisku. V rodinné anamnéze udával, že 
rodiče matky měli nádorové onemocnění, bližší informace 
neznal. Pacient negoval alergie, byl nekuřák. V  době vyšet-
ření studoval na VUT (Vysoké učení technické). Jednalo se 
o pacienta s bohatou cestovatelskou historií: v roce 2006 pobyt 
v Hondurasu, na jaře 2009 navštívil Jižní Koreu, v  létě 2009 
Bolívii, Argentinu, Uruguay, Brazílii a  Kolumbii. Účel cest 
byl rekreační s  návštěvou hor, pralesů, jeskyň a  potápěním. 
Opakovaně cestoval i po USA.

Při vyšetření 11. 9. 2009 byl pacient subfebrilní 37,3 °C, 
astenického habitu, fyzikální vyšetření bylo negativní, krevní 
tlak 90/60 (dle pacienta trvale), akce srdeční 92/min. Na 
zadopředním skiagramu hrudníku (obr. č. 1) bylo drobné 
neostře ohraničené nehomogenní zastínění ve 3. mezižebří 
vlevo, ostatní nález byl v  normě. Laboratorně krevní obraz 
včetně diferenciálního rozpočtu leukocytů v normě, bioche-
mické vyšetření v  normě včetně jaterních enzymů, pouze 
byla přítomna lehká elevace C-reaktivního proteinu (CRP) na 
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Obr. č. 1: Drobné, neostře ohraničené zastínění ve 3. mezi-
žebří vlevo

O
br

áz
ek

: a
rc

hi
v 

au
to

rů

Obr. č. 2: CT hrudníku – ložisko S3 vlevo nasedající na 
pleuru
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22,9 mg/l. Vzhledem k trvajícím teplotám při zavedené léčbě 
klarithromycinem a lehké elevaci CRP byl do kombinace při-
dán ještě amoxicilin klavulanát v dávce 1 g/8 hodin na 10 dní, 
po jeho dobrání plánována kontrola. Současně byl prove-
den výtěr z laryngu na kultivaci Mycobacterium tuberculosis. 
Sputum nebylo odebráno (pacient nevykašlal).

Na kontrole 23. 9. 2009 pacient udával zlepšení stavu, 
pokles teplot na 37,3 °C hlavně odpoledne, občasné bolesti 
hlavy a sporadické bolesti vlevo na hrudi, bez kašle, dušnosti, 
pocení či váhového úbytku. Kontrolní RTG skiagram hrud-
níku byl ve srovnání s  předchozím bez vývoje, přetrvávalo 
zastínění ve střední třetině levého plicního pole. Laboratorně 
základní známky zánětu klesaly (leukocyty ze 7,12 na 4,4.109/l, 
CRP z 22,9 na 6,6 mg/l), proto další antibiotická (ATB) léčba 
nebyla indikována. Vzhledem k  nálezu na RTG skiagramu 
bylo indikováno kontrolní CT hrudníku a  bronchoskopické 
vyšetření. Na CT hrudníku 26. 10. 2009 (obr. č. 2) byl přítomný 
stacionární obraz kulovitého ložiska S3 velikosti 13 mm nase-
dajícího na pleuru vlevo, po léčbě vymizelo prosáknutí okolí, 
nebyla přítomna jiná ložisková zastínění, dále pod jaterním 
obloukem jedna lymfatická uzlina 17 mm (regrese z 21 mm). 
Na bronchoskopii z 29. 9. 2009 byl přítomný normální nález 
na sliznici bronchů, byla provedena abraze a výplach na cyto-
logii a Mycobacterium tuberculosis z S1, 2 a 3 vlevo. Výplach 
na jiné patogeny proveden nebyl. Cytologicky nebyly nale-
zeny maligní buňky, vyšetření na přítomnost M. tuberculo-
sis mikroskopicky i  kultivačně negativní. Byl doplněn kožní 
tuberkulinový test, který byl negativní, Quantiferon TB Gold 
negativní. V průběhu dalších návštěv při kontrolách pacient 
doplnil dříve neudávanou informaci o občasném vykašlávání 
malého množství krve, trvajícím 2 až 3 roky.

Vzhledem ke klinickému obrazu, nálezu na RTG a  CT 
a cestovatelské anamnéze jsme pomýšleli převážně na infekci 
M. tuberculosis, která provedenými vyšetřeními nebyla 

prokázána, proto v  úvahu přicházela chirurgická diagnos-
tika ložiska levé plíce. Pacient ale na kontroly přestal dojíždět 
a dále byl vyšetřován mimo KNPT.

Od listopadu 2009 byl pacient vyšetřován na Klinice 
infekčních nemocí (KICH). Zde doplněno sérologické vyšet-
ření na mykoplasmata, chlamydie – negativní, komplexní 
sérologie na tkáňové parazity, améby, sérologie histoplasmat, 
stolice na parazity, Q horečka, HIV, tularemie – všechna vyšet-
ření byla negativní.

 Další diagnostika probíhala v místě pracoviště pacientovy 
sestry lékařky (Fakultní nemocnice U  svaté Anny v  Brně). 
Zde byla z  diagnostických důvodů s  cílem vyloučení malig-
nity 13. 1. 2010 provedena atypická resekce horního laloku 
levé plíce. Histologické vyšetření prokázalo vazivově opouzd-
řený proces s centrální nekrózou kaseózního typu a periferní 
vazivově vyzrávající granulační tkání. Při barvení dle Grocotta 
byly v  rozsahu nekrózy i  v  periferních mikrogranulomech 
detekovány elementy s  morfologií Histoplasma capsulatum. 
Histologicky byl nález hodnocen jako plicní forma americké 
histoplazmózy prezentující se histoplasmomem. V  dalším 
průběhu byl pacient bez potíží, v dubnu 2010 sestrou vyšet-
řen pro recidivu hemoptýzy. Na RTG skiagramu hrudníku 
(obr. č. 3) byly přítomny pouze pooperační fibrózní změny na 
rozhraní horní a střední třetiny levého plicního pole. Po kon-
zultaci s  lékařem KICH léčen itrakonazolem 2x100 mg/den. 
Na ambulanci cestovní medicíny KICH byl pacient vyšetřen 
ještě dvakrát, dodatečně bylo provedeno vyšetření sputa s bar-
vením na exotické mykózy včetně histoplasmy, které proká-
zalo pouze střední nárůst Candida albicans, Histoplasma cap-
sulatum ve sputu nenalezena. Dále již zřejmě potíže nebyly, 
pacient na kontroly nedochází ani na jedno ze zmíněných 
pracovišť.
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Obr. č. 3: Fibrózní pooperační změny na rozhraní horní 
a střední třetiny vlevo
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Diskuse
Histoplazmóza je nemoc způsobená dimorfní houbou 

Histoplasma capsulatum, která způsobuje tzv. klasickou histo-
plazmózu, a Histoplasma duboisii způsobující africkou histo-
plazmózu. Při klasické histoplazmóze jsou postižené zejména 
dolní dýchací cesty. Histoplazmóza se vyskytuje po  celém 
světě, ovšem v USA v údolí řek Mississippi a Ohio je ende-
mická. H. capsulatum se vyskytuje v  půdě kontaminované 
ptačími a  netopýřími exkrementy a  v  prachu infikovaném 
sporami histoplasmy. K infekci dochází inhalací kontamino-
vaného prachu a půdy. Nejvíce rizikovými jsou osoby pracující 
s půdou. Nebyl dokumentován přenos z člověka na člověka. 
V  našich zeměpisných šířkách se jedná převážně o  nemoc 
imunokompromitovaných osob.

V přírodě se H. capsulatum vyskytuje v hyfové formě. Po 
inhalaci do plic jsou hyfy pohlcené plicními alveolárními 
makrofágy a neutrofily a postupně se mění ve sférické nebo 
oválné útvary podobné kvasinkám. Tyto při nedostatečné 
imunitní reakci intracelulárně migrují přes lokální mízní 
uzliny do vzdálených orgánů. Z parametrů buněčné imunity 
hrají hlavní roli CD4+ T-lymfocyty. I v případě, že je imunolo-
gickými mechanismy infekce ohraničená, může houba intra-
celulárně zůstat životaschopná a  při oslabení imunity může 
dojít k aktivaci infekce.

Tkáně reagují na přítomnost houby vznikem granulomu 
(kazeifikujícím i  nekazeifikujícím), někdy s  kalcifikacemi. 
Granulom se skládá převážně z  makrofágů a  T-lymfocytů. 
V případě limitované nákazy jsou přítomny ohraničené gra-
nulomy, které chybí u  formy diseminované – zde je hlav-
ním histopatologickým obrazem infiltrace tkání makrofágy 
a lymfocyty.

Klinicky se nemoc může projevovat jako akutní či chro-
nická plicní infekce, případně progresivní diseminovaná 
nemoc.

Akutní primární plicní infekce probíhá až v 90 % asympto-
maticky, případně se vyskytují lehké chřipkové příznaky. Po 
inhalaci většího množství spor se po inkubační době 7 až 21 
dní objevují horečky, neproduktivní kašel, zimnice a bolesti na 
hrudi, dále revmatologické abnormality jako artralgie a ery-
thema nodosum. Většina symptomů spontánně odeznívá do 
10 dní. Fyzikální nález je zde chudý, na RTG plic se mohou 
objevit vícečetná difuzní skvrnitá zastínění, někdy s  kalcifi-
kacemi, a  hilová lymfadenopatie. Přibližně u  30 % pacientů 
bývá přítomna leukocytóza či leukopenie a přechodná elevace 
hladin sérové alkalické fosfatázy (ALP). V důsledku zánětlivé 
granulomatozní reakce v  mediastinálních uzlinách v  blíz-
kosti perikardu může dojít ke vzniku akutní perikarditidy. 
Následkem překonané akutní plicní infekce mohou být kalci-
fikace v plicích, a to může imitovat změny po TBC.

Méně často vzniká jako komplikace po vyhojené akutní 
histoplazmóze tzv. histoplasmom. Jedná se o ložiskový útvar 
s centrální fibrózou, kalcifikacemi a periferním zánětem.

V případě masivní zánětlivé odpovědi v mediastinálních 
mízních uzlinách dochází k jejich hypertrofii až na 8–10 cm. 
Může probíhat asymptomaticky, ale v případě hojení fibrotic-
kou tkání může dojít k retrakci velkých dýchacích cest, bron-
chiektaziím, retrakci esofagu apod.

Dalším projevem postižení plic je chronická plicní his-
toplazmóza, s  nebo bez přítomnosti kavitací. Postihuje pře-
vážně osoby s preexistujícím plicním onemocněním, nejčas-
těji CHOPN s  emfyzémem. Klasicky se při kavitární formě 
objevují subfebrilie, produktivní kašel, váhový úbytek, sla-
bost, méně často pak hemoptýza. Klinicky se střídají období 
úplně asymptomatické s RTG stabilním nálezem, s obdobími 
klinických příznaků a  RTG progresí. Na RTG plic jsou pří-
tomna nehomogenní zastínění, ze kterých postupně vznikají 
kavity. Bez adekvátní léčby může dojít k fibróze a retrakci oko-
litého plicního parenchymu s kompenzatorním emfyzémem. 
Mediastinální lymfadenopatie je zde méně častá. Laboratorně 
je leukocytóza a přechodná elevace sérové ALP u symptoma-
tických pacientů, dále je přítomna anemie.

Progresivní diseminovaná histoplazmóza se vyvíjí u paci-
entů s  poruchou imunity, zejména infikovaných virem HIV 
a u pacientů s hematologickými malignitami. Probíhá akutně, 
subakutně či chronicky. Akutní forma se prezentuje horečkou, 
slabostí, váhovým úbytkem, kašlem, průjmy, orofaryngeál-
ními ulceracemi, dále hepatosplenomegalií a  lymfadenopatií 
zejména krčních uzlin. Často jsou přítomny kožní léze typu 
petechií či makulopapulozního exantému. Do 20 % pacientů 
trpí postižením centrálního nervového systému (encefalitida, 
meningitida). Vyskytuje se nekróza nadledvin. RTG hrudníku 
může být v mezích normy až u 30 % postižených, v případě 
patologického nálezu jde nejčastěji o nodulární stíny a retiku-
lace. V krajním případě vzniká tzv. sepsis-like syndrom s hypo-
tenzí, diseminovanou intravaskulární koagulopatií, akutním 
respiračním a následně multiorgánovým selháním s vysokou 
mortalitou. Subakutní forma diseminované histoplazmózy 
se projevuje fokálními lézemi postihujícími různé orgánové 
systémy – nejčastěji gastrointestinální (postižení jater a  sle-
ziny, ulcerace tenkého a  tlustého střeva), centrální nervový 
systém (chronická meningitida, ložiskové postižení mozku), 



12 KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL  2/2012

Histoplasmom jako příčina infiltrace plic

případně se manifestuje jako endokarditida. Chronická dise-
minovaná histoplazmóza se od subakutní formy liší chronici-
tou příznaků, které jsou méně výrazné. Nejčastější klinickou 
manifestací je nebolestivá, dobře ohraničená, hluboká oro-
faryngeální ulcerace. Postižení orgánových systémů je u této 
formy méně časté. Nemoc probíhá dlouhodobě s periodami 
spontánního ústupu subjektivních potíží.

Základem diagnózy histoplazmózy je izolace patogenu 
z tělesných tkání či tekutin. Vyšetřovaným materiálem může 
být sputum, bronchoalveolární tekutina (BAT), sérum, výtěry 
z orofaryngu, mozkomíšní mok, kostní dřeň, lymfatická tkáň, 
perikardiální a pleurální tekutina. Tyto lze vyšetřovat mikro-
skopicky a kultivačně. Další diagnostickou metodou s vyso-
kou senzitivitou a  specificitou je průkaz polysacharidového 
antigenu ze séra či moči metodou ELISA. Sérologicky lze 
diagnózu prokázat čtyřnásobným vzestupem protilátek proti 
H.  capsulatum v  párových vzorcích sér, což je nepoužitelné 
v  diagnostice akutní infekce. U  těžce imunosuprimovaných 
pacientů je sérologické vyšetření nepřínosné, v  důsledku 
imunodeficitu bývá negativní i při diseminovaných formách 
nemoci. V  minulosti byl používán i  histoplazminový kožní 
test, který sloužil spíše k průkazu předchozí expozice H. cap-
sulatum než k diagnostice probíhající nemoci, proto již není 
využíván.

V  diferenciální diagnostice nutno zvažovat chřipku, 
komunitně získanou bronchopneumonii, při výskytu hilové 
lymfadenopatie pak sarkoidózu, hematologické malignity 
apod. Dále nutno odlišit TBC plic a ostatní plicní mykózy, při 
kožních formách bakteriální postižení a nádory.

Většina akutních infekcí s  plicním postižením nevyža-
duje cílenou léčbu a  ustupuje spontánně. V  případě trvání 
potíží déle než měsíc a při těžším klinickém průběhu, je lékem 
volby itrakonazol, v případně nutnosti parenterálního podání 
amfotericin B. Při kavitární formě nemoci preferujeme léčbu 
i u aktuálně asymptomatických osob, a to rovněž itrakonazo-
lem či amfotericinem B. V případě neúspěchu farmakologické 
léčby je metodou volby chirurgická resekce kavity.

Histoplasmom plic je často z  diagnostických důvodů 
řešen chirurgicky za účelem diferenciální diagnostiky malig-
ního procesu, a nevyžaduje další léčbu. To je případ i našeho 
pacienta.

Chirurgicky lze řešit i  mechanické důsledky způsobené 
fibrotizací při hojení hilové a  mediastinální lymfadenopatie 

v případě, že dochází k útlaku struktur mediastina, při vzniku 
bronchoezofageální píštěle, útlaku velkých cév apod.

U diseminované formy nemoci je metodou volby farma-
kologická léčba. U  imunosuprimovaných pacientů, zejména 
s AIDS, je po překonání akutní infekce indikováno doživotní 
profylaktické podávání itrakonazolu.

Závěr
V  našich podmínkách se s  histoplazmózou setkáváme 

zřídka a spíše u pacientů s poruchou imunity, jako jsou osoby 
infikované virem HIV, s hematologickými malignitami a paci-
enti po transplantaci orgánů. Imunokompetentní osoby trpí 
histoplazmózou zřídka, což z ní dělá diagnózu opomíjenou. 
U  pacientů s  cestovatelskou anamnézou (zejména severní, 
střední a jižní Amerika) je ovšem nutno rozšířit diferenciálně 
diagnostickou rozvahu a  tomu přizpůsobit i  rozsah prove-
dených vyšetření. U našeho pacienta byla rezerva v cíleném 
odběru materiálu na plísně bronchoskopickou cestou, která 
mohla případně usnadnit diagnostiku, i  když v  konkrét-
ním případě histoplasmomu je diagnostika, i když se na něj 
pomýšlí, často až chirurgická.

Literatura
Bálint, O. Mykotické nákazy. In: Bálint, O. Infektológia a antiinfekčná terapia. Martin: 
Osveta, 2000.
Douglas, R. G. Infekční nemoci. In: Berkow, R., Fletcher, A. J. Kompendium klinické 
medicíny. Praha: X-Egem, 1996.
Mandell, G. L., Bennett, J. E., Dolin, R. Mandell, Douglas and Bennett´s Principles and 
practice of infectious diseases, 7th Edition. Philadelphia: Churchill Livingstone Elsevier, 
2010.
Rozsypal, H. Mykotické infekce – endemické mykózy. In: Beneš, J. et al. Infekční lékař-
ství. Praha: Galén, 2009.
Snopková, S. Postižení plic u infekce HIV/AIDS. In: Šefčík, P., Skřičková, J., Šrámek, 
V. Záněty plic v intenzivní medicíně. Praha: Galén, 2004.

MUDr. Katarína Morvayová
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy 
FN a LF MU
Jihlavská 20
62500 Brno

e-mail: kmorvayova@fnbrno.cz



KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL  2/2012 13

Při příležitosti vydání nové učebnice Dětská alergologie 
jsme se zeptali hlavního autora a editora knihy,

doc. MUDr. Víta Petrů, CSc.:

Pane docente, právě vychází Vaše publikace Dětská aler-
gologie, komplexní dílo věnované alergii a astmatu u dětí 
a dospívajících. Obsáhlá publikace se věnuje jak etiopatoge-
nezi, prevalenci a diagnostice alergií, tak současným tera-
peutickým možnostem i  speciální problematice jednotli-
vých projevů alergie a imunodeficience. Jaký byl hlavní cíl 
při tvorbě knihy a komu je určena?

Knížka byla především napsána a koncipována jako učeb-
nice pro studenty a lékaře v postgraduální výchově. Vhodná je 
ale i pro lékaře – specialisty některých „ styčných“ oborů, jako 
je otolaryngologie, pneumologie, dermatologie, pro praktiky 
i zdravotní sestry pracující na pracovištích oboru alergologie 
a  klinická imunologie. Text knížky je rozdělen na dvě části. 
Obecná část podává přehledné informace o prevalenci, gene-
tice, imunopatologii, etiopatogenezi, diagnostice, možnostech 
terapie, prevenci a prognóze alergických onemocnění u dětí. 
Samostatná kapitola pojednává o  úloze sestry v  péči o  aler-
giky. V části speciální se pak autoři podrobně věnují jednot-
livým onemocněním – průduškovému astmatu jakožto nej-
častější chronické chorobě v dětství, alergické rýmě, kožním 
projevům alergie, problematice anafylaxe a potravinové aler-
gie, se kterými se v poslední době často setkáváme i u velmi 
malých dětí, opakovaným respiračním infekcím, autoimunit-
ním onemocněním a  primárním imunodeficitům, na které 
se bohužel stále dostatečně nemyslí a děti se tak k imunolo-
gickému vyšetření a následné péči nezřídka dostávají pozdě. 
Další kapitoly se zabývají komorbiditami a  komplikacemi 
astmatu a alergické rýmy včetně gastroezofageálního refluxu 
a psychogenních vlivů.

Čím je tato kniha výjimečná mezi ostatními publikacemi 
z oblasti alergologie na našem trhu?

Jedná se o vůbec první odbornou publikaci u nás, zamě-
řenou pouze na problematiku dětského věku. Proto také zcela 
záměrně autorský tým tvořili odborníci se základním vzdělá-
ním v oboru pediatrie. Tuto autorskou pediatrickou exkluzi-
vitu se už asi v budoucnosti nepodaří nikomu zopakovat, pro-
tože, jak je známo, po sametové revoluci došlo u nás v rámci 
univerzit ke zrušení fakulty dětského lékařství a také ve zdra-
votnickém školství skončil obor dětská sestra. Autoři této 
publikace, kterými jsou přední odborníci z českých a morav-
ských pracovišť alergologie a  klinické imunologie, předklá-
dají čtenáři komplexní a  recentní pohled na etiopatogenezi, 
diagnostiku, léčbu, prevenci i prognózu alergických i dalších 
imunopatologických stavů.

Na knize se autorsky spolupodílela řada významných čes-
kých specialistů oboru alergologie, imunologie, dermatolo-
gie, pneumologie a pediatrie. Jak fungovala autorská spo-
lupráce ve vašem tvůrčím týmu a co bylo nejtěžším úkolem 
Vás jako editora publikace?

Myšlenka vytvořit tuto knihu vznikla počátkem roku 
2011, během jara byl dán dohromady autorský tým, všichni 
oslovení velmi přátelsky reagovali a  přislíbili dodání první 
verze písemných materiálů do konce června. Když se přiblížil 
zmíněný termín a bylo „ ticho po pěšině“ nesměle jsem začal 
autory oslovovat. Je pravda, že v polovině léta jsem už měl více 
než třetinu textů. Vzal jsem si je s sebou na léčebný přímoř-
ský pobyt do Řecka, kde v době, kdy mělo všech 64 dětí, co 
byly s námi osobní volno, jsem seděl u počítače a četl a četl. 
Během podzimu pak docházely další kapitoly, poslední texty 
jsem dostal až v  listopadu. Nejtěžším úkolem bylo sjednotit 
písemnou formu projevu jednotlivých autorů, někdy texty 
trochu zestručnit, jindy udělat srozumitelnějšími a čtivějšími. 
Nakonec se všechno podařilo. Velmi dobře se spolupracovalo 
s paní šéfredaktorkou z Mladé fronty Mgr. Maškovou i jazy-
kovým korektorem Mgr. Čermákem. Když jsem poprvé viděl 
knížku, měl jsem velmi dobrý pocit. Je pěkně barevná, bohatě 
ilustrovaná, přehledná, ne zbytečně rozvleklá, s  názornými 
tabulkami a schématy.

Za rozhovor poděkovali
Karel Vízner a Klára Krupičková

Rozhovor
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alergologie

Dětská alergologie
Vít Petrů a kolektiv

Prevalence různých podob alergie v populaci narůstá a proto se s alergickými 
projevy u svých pacientů setkávají lékaři napříč různými odbornostmi. Velkou 
část nemocných tvoří děti a mladiství. Při léčbě dětských alergiků je třeba 
myslet na odlišnosti klinických projevů nemoci, specifický přístup k terapii 
a na lékové interakce.

Kolektiv autorů v čele s doc. MUDr. Vítem Petrů, CSc. přináší na trh oče-
kávanou publikaci, určenou jak alergologům a klinickým imunologům, tak 
pediatrům, ale své místo si jistě najde i v knihovnách lékařů jiných odborností, 
kteří ve své praxi pečují o dětské pacienty.

Kniha je členěna do dvou hlavních částí. 
První část, ač nazvaná Obecná, tak podává 
podrobné informace týkající se prevalence, 
genetiky, diagnostiky, terapie, prevence 
a prognózy alergií a nezapomíná ani na 
úlohu sestry v péči o dětské alergiky.

Speciální část se v jednotlivých kapito-
lách zaměřuje na jednotlivé druhy alergie, 
jejich výskyt, projevy, diagnostiku a terapii 
a také na komplikace s nimi spojené.

Publikace je pro přehlednost doplněna 
barevnými obrázky, fotografiemi, grafy a tabulkami. V závěru čtenář nalezne 
seznam použitých zkratek a rozsáhlý rejstřík. Knihu uzavírají medailonky 
vybraných autorů.

(kla)

 Mladá Fronta, Praha, 2012. 
 ISBN 978-80-204-2584-3.
 1. vydání, 532 stran, vázané, barevně
 Doporučená cena 850 Kč

Publikaci je možné objednat na webové adrese www.kniha.cz s 15% slevou.

Anotace

Epikutánní testy
V posledních letech se i na 

některých pracovištích oboru 
alergologie a klinická imunologie 
začaly používat tzv. atopy patch 
testy. Jedná se o epikutánní testy 
používané k diagnostice pozdní, 
buňkami zprostředkované pře-
citlivělosti u atopických chorob, 
zejména u atopického ekzému. 
Ve srovnání s prick testy (i vyšet-
řením hladin specifického IgE) 
jsou specifičtější, jejich senziti-
vita je však nižší. K testování se 
užívají nejen různé potraviny, 

ale i alergeny inhalované (pyly, 
roztoči, zvířecí srst). Jsou přínos-
né v situacích, kdy anamnestické 
podezření na existenci alergie na 
určitou potravinu není potvrzeno 
kožními testy nebo vyšetřením 
sérových specifických IgE proti-
látek, u těžkých forem atopického 
ekzému bez známých spouštěcích 
faktorů a v případě polyvalentní 
senzibilizace bez prokázané kli-
nické relevance.

Ukázka z kapitoly Diagnostika str. 81

POMOCNÍK
    alergologa    na internetu

...již brzy
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Souhrn:
Termín „minimálně invazivní chirurgie“ byl poprvé použit v roce 1985. Smyslem 

miniinvazivních technik je co nejméně narušovat integritu těla pacienta. Hrudní chi-
rurgie v této oblasti, od první diagnostické torakoskopie, provedené švédským chirur-
gem H. C. Jacobeusem v roce 1910 za použití cystoskopu, do dnešní doby zaznamenala 
překotný rozvoj od pouhé diagnostiky k anatomickým plicním resekcím. Vývoj v medi-
cíně, je kromě lidských schopností závislý zejména na technickém pokroku. Proti kla-
sické, chybí při miniinvazivní operativě možnost palpačního vyšetření operované tkáně.

Práce se komplexně věnuje možnostem lokalizace plicních patologií při torakosko-
pické operativě. Popisuje výhody a  úskalí čistě endoskopických anatomických plic-
ních resekcí v rozsahu lobektomie bez pomocné torakotomie, včetně postupů operací 
u jednotlivých laloků. Autoři podrobně rozebírají možnosti ošetření cévních struktur 
a mediastinální lymfadenektomie, posuzují jak benefit pro pacienta, tak i ekonomickou 
náročnost výkonu.

Summary:
Miniinvasive anatomical pulmonary resections

The term “minimally invasive surgery” was first used in the year 1985. The purpose 
of mini-invasive techniques is to affect the integrity of the patient’s  body as little as 
possible. Thoracic surgery in this field, since the first diagnostic thoracoscopy carried 
out by the Swedish surgeon H. C. Jacobeus in the year 1910 with the use of a cystoscope, 
has experienced to the present a rapid development from mere diagnostics to anato-
mical pulmonary resections. Besides human abilities, the development in medicine is 
dependent particularly on the advances in technology. In contrast to classic operative 
techniques, in mini-invasive operative techniques there is no possibility of palpatory 
examination of the operated tissue.

The present paper pays complex attention to the possibilities of localization of pul-
monary pathologies in thoracoscopic operative techniques. It describes the advantages 
and disadvantages of purely endoscopic anatomical pulmonary resections in the extent 
of lobectomy without auxiliary thoracotomy, including the procedures of operations in 
the individual lobes. In great detail the authors analyze the possibilities of treatment of 
the vascular structures and mediastinal lymphadenectomy, evaluating both the benefit 
for the patient and the economic demands of the intervention.

Hromádka, P., Černohorský, S., Škach, J., Gaalová, R., Hromádka, R. Miniinvazivní anatomické  
plicní resekce. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 9, 2: 15–21, 2012.

Klíčová slova: 
 � plíce
 � torakoskopie
 � lobektomie
 � ultrasonografie

Key words: 
 � lungs
 � thoracoscopy
 � lobectomy
 � ultrasonography

Miniinvazivní anatomické  
plicní resekce

Úvod
Klasické operační postupy jsou v  dnešní době dokonale 

zpracovány. Hybným motorem nových postupů je nejenom 
zdravotnický personál sám o  sobě, ale i  aplikace nových 
technologií v medicíně. Pokrok v oblasti technologií a vývoj 
instrumentárií pro endoskopickou operativu, miniaturizace 

přístrojů a nástrojů s možností jejich využití při miniinvazivní 
operativě – endoskopické staplery na tkáně, endoskopické 
ultrazvukové sondy, harmonický skalpel, robotické systémy, 
to vše umožnilo na poli hrudní chirurgie rozvoj resekčních 
plicních výkonů prováděných miniinvazivně. Od počátečných 
atypických neanatomických resekcí, přes videoasistované 
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Miniinvazivní anatoMické plicní resekce

výkony s  pomocnou torakotomií (VATS) až po plně endo-
skopické anatomické resekční výkony v  rozsahu lobektomie 
prováděné cestou torakoskopie nebo roboticky. Cílem této 
evoluce je minimalizovat operační trauma při zachování radi-
kality výkonu a snížení rizika operace.

Peroperační lokalizace plicní patologie při mi-
niinvazivní operativě

Peroperační palpační vyšetření plic v  dnešní době stále 
zůstává zlatým standardem. Ovšem rozvoj miniinvazivních 
operačních technik, kdy ztrácíme možnost pohmatového 
vyšetření, vyžaduje využití jiných postupů.

Předoperační diagnostika v  plicní chirurgii za vyu-
žití moderních zobrazovacích metod (RTG, CT, PET CT…) 
v dnešní době je na vysoké úrovni. Vysoká rozlišovací schop-
nost a senzitivita těchto metod má pozitivní následek ve smy-
slu omezení „nečekaných peroperačních nálezů“.

Na druhou stranu nelze spoléhat jen na zobrazovací 
metody. V  klasické plicní operativě je metodou lege artis 
posouzení hrudní dutiny, mediastina a plic jak vizuálně, tak 
palpačně. Endoskopická kamera s HD rozlišením nám přináší 
dokonalý obraz, ale při miniinvazivních torakoskopických 
operacích postrádáme možnost palpačního vyšetření.

Možnosti pooperační lokalizace plicních lézí při 
miniinvazivní operativě:

1. Vizualizace: patologické útvary uložené na ple-
uře, nebo subpleurálně lze vizualizovat a  lokalizovat 
při revizi dutiny hrudní endoskopickou kamerou. 
Vizuálně můžeme hodnotit změnu barevného kolo-
ritu, vtažení pleury, nebo prominenci nad patologic-
kým útvarem.

2. „Palpace“ endoskopickým nástrojem: taktilní vjem, 
který vzniká při palpaci tkáně prsty, nelze ničím nahra-
dit. Částečně ho lze nahradit, pokud při torakoskopii 
využijeme jemný traumatický graspr k  revizi plicní 
tkáně kdy při „palpaci“ nástrojem vzhledem k  jeho 
jemným branžím vzniká při revizi tkáně s jinou kon-
zistencí nežli zdravá plicní tkáň „přenesený palpační 
vjem“.

3. Předoperační barevné značení: malou plicní pato-
logii, nebo plicní lézi uloženou v  parenchymu, která 
nemá vizuální korelát v  oblasti viscerální pleury, 
můžeme zvýraznit barevným značením (Hu et al. 
2006). Předoperačně, v den operace, rentgenolog pod 
CT kontrolou aplikuje do ložiska a subpleurální oblasti 
nad ložiskem barvivo patent blau. Směr zavedené jehly 
pod CT kontrolou musí být přímý, tak aby aplikované 
barvivo subpleurálně topicky přesně odpovídalo lézi 
v plicním parenchymu. Při šikmém nebo tangenciál-
ním zavedení jehly dochází k diskrepanci v lokalizaci 
patologické léze v parenchymu a zbarvení subpleurál-
ního prostoru. Značení provádí rentgenolog se zkuše-
nostmi s plicními biopsiemi (obr. č. 1).

4. Peroperační sonografické vyšetření: obraz na moni-
toru vzniká snímáním odrazů ultrazvuku od rozhraní 

dvou odlišných tkání. Podle intenzity odrazu se mění 
odstín zbarvení tkáně na monitoru. Struktury, které 
ultrazvuk propouštějí (tekutiny, cysty, cévy), se zobra-
zují tmavě. Problém pro ultrazvuk představují tkáně, 
které paprsek silně odrážejí (plíce, kosti, plyn ve 
střevech) a  je obtížné je vyšetřit. U  většiny ostatních 
orgánů v těle o jejich vzhledu na obrazovce rozhoduje 
voda obsažená v jejich buňkách a tak je vidíme v růz-
ných odstínech šedi. Můžeme zhodnotit jejich struk-
turu, nepravidelnosti a odhadnout jejich poškození.

 Při torakoskopii s jednostrannou ventilací, při kolapsu 
plíce na operované straně, dochází ke snížení obsahu 
vzduchu a částečné kondenzaci plicní tkáně, potenco-
vané lehkou kompresí při vyšetřování endoskopickou 
sondou.

 K  vyšetřování se používá flexibilní endoskopická 
sonda (obr. č. 2). Systematicky se vyšetřuje celá plíce. 
Ultrazvukový nález hodnotí chirurg společně s rentge-
nologem se zkušeností v ultrazvukovém vyšetřování.

 Vlastní nález, částečně vzdušná plíce, má obraz lehké 
šedi, patologické ložisko, které má větší hustotu se zob-
razuje v tmavých odstínech (obrázek č. 3). Ultrazvuku 
lze využít i  při detekci patologických lymfatických 
uzlin mediastina (Kondo et al. 1990).

5. Značení plicní patologie metalickým částicemi: 
v  den operace CT navigovaná aplikace metalických 
částic – spirála nebo kotevní drátek (obdoba lokali-
zační mamografie) do místa plicní patologie a  jeho 
lokalizace vizuálně nebo detekce pomocí ultrazvuku 
(autoři s  tímto způsobem lokalizace mají omezené 
zkušenosti).

Miniinvaziní anatomické plicní resekce
Úvodem je nutno objasnit v  jakém rozsahu a  za jakých 

podmínek lze racionálně provádět anatomické plicní resekce. 
Plicní patologie by měla být předoperačně diagnostikována 
buď cestou bronchoskopie, nebo cílenou CT navigovanou bio-
psií. V případě, že to není technicky možné, lze peroperačně 
provést biopsii nebo atypickou resekci ložiska a  na základě 
peroperačního vyšetření kryopreparátu pokračovat v  další 
resekci. Samotná atypická resekce ovšem může nepříznivě 
ovlivnit anatomické poměry a znesnadnit další operaci.

K  miniinvazivním výkonům jsou indikováni pacienti 
s nemalobuněčnými tumory velikosti dle NMK T1,T2, dle CT 
nebo PET CT neprokázanou mediastinální lymfadenektomií 
(Giudicelli et al. 1994). Preferujeme lokalizace tumoru v peri-
ferii nebo plicním parenchymu, hilové uložení tumoru je kon-
traindikací k miniinvazivní operativě. Kromě nutnosti splnění 
standardních kritérií pro plicní resekci je důležitý i aspekt nut-
rice a imunomodulace v perioperačním období.

Anatomické segmentotomie jsou operace delikátní, vyža-
dující zkušeného operatéra a  možnost pooperační palpace 
a manipulace s plicní tkání – tento typ plicní resekce je pro 
endoskopickou operativu nevhodný a i ve světovém písemnic-
tví jsou omezené zmínky o takto prováděných výkonech.

Technicky endoskopicky lze provádět plicní resekce v roz-
sahu lobektomie i  pneumonektomie. Pneumonektomie se 
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dokonce jeví i jako technicky jednodušší, protože není nutno 
separovat meziblokovou štěrbinu a identifikovat segmentální 
cévy a bronchy. Československá škola hrudní chirurgie prefe-
ruje jako onkologicky radikální výkon operaci v rozsahu lobe-
ktomie a pneumonektomie a připadá do úvahy pouze v přípa-
dech, kdy výkon menšího rozsahu nelze provést. I když máme 
dokonalé zobrazovací metody, rozhodnutí o rozsahu výkonu 
je činěno až na základě operačního nálezu. K  posouzení 
nálezu je nezbytné palpační vyšetření a proto se domníváme, 
že indikace k primární torakoskopické pneumonektomii má 
svá výrazná úskalí a na našem pracovišti ji neprovádíme.

Torakotomie – resekce plicní v rozsahu lobektomie se na 
většině chirurgických pracovišť v České republice i v Evropě 
provádí standardně z torakotomie. Je to metoda s nejdelší his-
torií i publikovanými výsledky. Trochu jiná situace je v USA. 
Jak prokázala studie kliniky v Durnhamu (Onaitis et al. 2006), 
torakoskopická lobektomie je použitelná na celé spektrum 
maligních i  benigních plicních onemocnění, je sdružená 
s  velmi malou pooperační morbiditou a  mortalitou a  dlou-
hodobé přežití je stejné jako u  lobektomií z klasické torako-
tomie. Dle  výsledků publikovaným stejnou klinikou v  roce 

2010 má torakoskopická lobektomie prokazatelnou výhodu 
před klasickou operací. Důležité je zejména vyhnout se pou-
žití hrudního rozvěrače (retraktoru). Pro méně bolesti, kratší 
dobu hrudní drenáže, kratší hospitalizaci, snížené náklady na 
léčbu, lepší compliance při chemoterapii, prokazatelně stej-
nou onkologickou radikalitu, méně pooperačních komplikací, 
rychlejší rekonvalescenci a  menší ovlivnění plicních funkcí 
metoda torakoskopické lobektomie může být považována za 
standardní výkon (Hartwig et al. 2010; Balderson et D’Amico 
2008). Lze předpokládat i menší imunitní odpověď organismu 
na tento šetrnější způsob operačního přístupu.

Videoasistované (VATS) lobektomie v našich podmínkách 
byly prováděny s pomocnou torakotomií od počátku operace, 
dle autorů v udávané délce 5–12 cm, většinou za použití hrud-
ního rozvěrače s využitím torakotomie nejen k palpační revizi 
dutiny hrudní ale i  k  provedení obtížnějších fází operace – 
rozdělení štěrbiny, ošetření cévních a hilových struktur, s vyu-
žitím torakoskopické kamery k lepší přehlednosti operačního 
pole. Metoda nesporně přínosná, ovšem kombinuje nevýhody 
vyplývající z  torakotomie s  prodloužením operačního času. 
Vede se polemika, co je to vlastně minitorakotomie – udává 
je délka od 5 do 10 cm. Použití rozvěrače traumatizuje hrudní 
stěnu.

Plně endoskopické“ anatomické resekce v rozsahu lobek-
tomie s využitím dnes standardních endoskopických nástrojů 
pomocí čtyř pracovních kanálů s extrakcí plíce na závěr ope-
race minitorakotomií – prodloužením řezu pracovního portu    
– v délce 3,5 až 5 cm, která je závislá pouze na velikosti tumoru 
samotného. Resekce každého plicního laloku má svá specifika.

Vlastní operace: celková anestezie se selektivní intubací 
s  kolapsem plíce na operované straně v  kombinaci s  pokra-
čující hrudní epidurální anestezií, plně polohovací operační 
stůl, stabilizovaná poloha pacienta na boku s  podložením 
hrudníku s mírnou depresí pánve a volně ležící horní končeti-
nou na operované straně, tak aby byly umožněny plné pohyby 
endoskopickými nástroji (extrémně široká pánev limituje 
pohyb optiky). Zavádíme čtyři porty – pro optiku ve střední 
axilární čáře nad bránicí, pracovní porty v 5. a 8. mezižebří 
v scapulární čáře (resp. 4. a 7. mezižebří při horní lobektomii) 

Obr. č. 3: Ultrazvukový nález plicního tumoru
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Obr. č. 1: Barevné značení nehmatné plicní léze
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Obr. č. 2: Vyšetření plic ultrazvukovou sondou
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a pomocný pracovní port v přední axilární čáře v 5. mezižebří. 
K detekci ložiska lze použít výše popsaných metod. Operaci 
lze provádět standardními endoskopickými nástroji, bipolární 
koagulací a harmonickým skalpelem.

Plicní resekci předchází peroperační zhodnocení lokálního 
nálezu. Resekce každého plicního laloku má svá specifika:

Torakoskopická lobektomie dolní vlevo: začínáme preparací 
od dolního plicního ligamenta, zajišťujeme dolní plicní žílu 
a  pokračujeme v  preparaci mediastina podél descendentní 
aorty až do mezilalokové štěrbiny, kde podél kmene plicní 
artérie preparujeme štěrbinu. V  případě příznivé „blanité“ 
štěrbiny používáme pouze harmonický skalpel, v  případě 
srostlé štěrbiny ji přerušujeme staplerem. Po identifikaci větví 
plicní artérie pro dolní lalok je přerušujeme vaskulárním sta-
plerem nebo hemoklipy. Obdobným způsobem přerušujeme 
dolní plicní žílu a preparujeme lobární bronchus a jeho uzávěr 
endobronchiálním staplerem. K extrakci plíce používáme ori-
ginální endobacky. Plíci extrahujeme minitorakotomií, která 
vzniká rozšířením portu v přední axilární čáře a její velikost 
od 3,5 do 5 cm – bez použití hrudního rozvěrače. Velikost 
řezu je limitována pouze velikostí samotného tumoru. Po 
extrakci plíce je doplněna mediastinální lymfadenektomie. 
Fakultativně na hilové struktury aplikujeme fibrinogen, lidský 
trombin (Tachosil), nebo dle peroperačního nálezu vkládáme 
gentamicin (Garamycin foam), jako lokální antibiotikum. 
Výkon končíme zkouškou vzduchotěsnosti sutury bronchu 
a zavedením jednoho nebo dvou hrudních drénu s využitím 
incizí po torakoportech a napojujeme na aktivní sání.

Torakoskopická lobektomie horní vlevo: preparace medias-
tina  pod obloukem aorty a  mezilalokové štěrbiny, následně 
postupné zajištění a  přerušení všech větví pulmonální artérie, 
posléze preparace lobárního bronchu a jeho uzávěr bronchiál-
ním staplerem a na závěr preparace a přerušení horní plicní žíly.

Torakoskpoická lobektomie dolní vpravo: výkon začíná 
preparací dolního plicního ligamenta, zajištění dolní plicní 
žíly, preparace v  oblasti mediastina a  štěrbiny, osvědčilo se 
nám nejdříve přerušení dolního lobárního bronchu a posléze 
identifikace větví plicní artérie pro dolní plicní lalok a jejich 
následné přerušení.

Torakoskopická lobektomie horní vpravo: horní lobektomie 
začíná identifikací a  přerušením větví plicní žíly pro horní 
lalok, poté přerušíme větev plicní tepny pro apikoanteriorní 
lalok a preparujeme hlavní interlobium nad plicní tepnou, kdy 
zajištujeme odstupy plicní artérie pro zadní segmenty horního 
laloku. Po rozdělení štěrbiny přerušujeme a uzavíráme bron-
chus staplerem (Klein 2006).

Robotická operativa
Zavádění nových technologií do medicíny, provádění robo-

tických operací systému Da Vinci, se nevyhnulo ani hrudní 
chirurgii. V USA robotické lobektomie v centrech dosahují 10 
až 15 % z celkově provedených lobektomií. V Evropě metodu 
popularizuje profesorka Melfi z  Itálie. V  České republice je 
k dnešnímu dni 8 instalací robotického systému Da Vinci na 
šesti pracovištích a pouze jedno pracoviště (I. chirurgická kli-
nika FN u  sv. Anny v  Brně, prof. MUDr. Čapov CSc.) pro-
vedlo pětkrát robotickou dolní lobektomii, dle sdělení autorů 
s pomocnou minitorakotomií od počátku operace (Doležel et 
al. 2008). Robotika a robotické nástroje přináší 3D zobrazení, 
extrémní manipulační schopnosti nástrojů charakterizované 
„dvěma zápěstími za sebou“, chirurgovi umožňuje se dále roz-
víjet a dává pocit určité „exkluzivity“.

Robotické operace mají jistě budoucnost v  hrudní chi-
rurgii. Prvotní studie prokazují bezpečnou proveditelnost 
a  dostatečnou radikalitu výkonů (Veronesi et al. 2010). 
Ovšem musíme v současné době přiznat vysokou ekonomic-
kou nákladnost robotické operativy a  její limity a nevýhody 
v  hrudní chirurgii: nemožnost peroperační změny polohy 
pacienta a časovou prodlevu konverze operace v torakotomii 
při možných, zejména hemoragických komplikacích (Craig et 
Walker 1995), souvisejících s odstraněním ramen robotického 
systému. Stran personálního obsazení při robotické operaci 
musí být přítomen kompletní operační tým pro případ nut-
nosti konverze v  klasickou operaci z  torakotomie v  případě 
komplikací. Součtem všech výhod a nevýhod, zejména eko-
nomické nákladnosti a  dlouhým learning curve operatérů, 
zůstane v blízké budoucnosti tato metoda doménou omeze-
ného počtu center robotické chirurgie.

Obr. č. 4: Uzávěr plicní tepny vaskulárním staplerem
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Obr. č. 5: Ošetření plicních tepen hemoklipy
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Ošetření plicních struktur
V miniinvazivní operativě jsou standardem při uzávěru seg-

mentálních plicních tepen nebo plicních žil vaskulární staplery 
pro endoskopickou operativu (obr. č. 4). Obdobně lze využít 
stapleru při uzávěru bronchu nebo na plicní tkáň. Pro dokonalý 
uzávěr a minimalizaci komplikací je důležité použít takový sta-
pler, kde výška svorek odpovídá tkáni. Bezpečnou alternativou 
k  ošetření plicních cév je použití uzamykatelných plastových 
hemoklipů, kdy volíme velikost hemoklipu dle průměru cévy. 
Centrálně se nakládají dva hemoklipy, periferně jeden (obr. č. 
5). Výhoda je zejména v ekonomické rovině, kdy cena jednoho 
hemoklipu přestavuje 1/40 proti ceně náboje do vaskulárního 
stapleru. Hemoklipy (Hem-o-Lok ) byly zavedeny do klinické 
praxe v roce 1999 a poprvé použity při laparoskopické nefrekto-
mii. Jsou vyrobeny z nevstřebatelného polymeru se zámkovým 
mechanismem při uzavření klipu. Hem-o-lok klipy se standardně 
dodávají ve čtyřech velikostech. Bezpečnost použití hemoklipů 
je dokumentována v prospektivní studii italských autorů z roku 
2009 (Lucchi et al. 2010). Použití metalických klipů na ošetření 
cévních struktur je kontraindikováno. Při jejich použití je velké 
riziko poškození cévní stěny a následného krvácení. V robotické 
chirurgii s využitím manipulačního potenciálu nástrojů lze pro-
vést ošetření plicních cév podvazem nebo opichem.

Mediastinální lymfadenektomie
Počáteční obavy o  radikalitu torakoskopické lymfade-

nektomie jsou již rozptýleny. Torakoskopie při použití HD 
rozlišení poskytuje dokonalý přehled operačního pole, který 
umožňuje bezpečně provádět systematickou nebo lalokově 
specifickou lymfadenektomii. Technicky problematické je 
pouze odstranění subkarinálních uzlin při levostranných plic-
ních resekcích, což je dáno anatomickým uspořádáním.

Porovnání výsledků plně endoskopických plic-
ních resekcí a klasické operativy z torakotomie

Porovnáním výsledků klasické a plně endoskopické opera-
tivy pacient jednoznačně profituje na minimalizaci pooperační 

Obr. č. 6: Jizva po torakoskopické lobektomii stará 12 dnů
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Tab. č. l: Porovnání výsledků torakoskopických a klasic-
kých lobektomií, Chirurgické oddělení Krajská nemocnice 
Liberec 1997–2011

 
torakoskopické  

lobektomie  
2007–2011 (n=15) 

lobektomie  
z torakotomie  

2007–2011 (n=161)
operační čas (minuty) 185 121

krevní ztráty (ml) 80 115

spotřeba analgetik (%) 56 100

doba hospitalizace (dny) 7,5 9,8

mortalita 30 dnů (%) 0 0,8

hospitalizace na JIP (dny) 3,1 4,6

průměrná cena operace 
bez personálních nákladů 
(režie OP sálu 1 min… 
2 Euro)

2 339 €…  stapler
1 612 €…. hemoklipy 1 090 €

bolesti, nižší peroperační krevní ztrátě a zkrácení doby hos-
pitalizace a následné rekonvalescence. Dokonalá zobrazovací 
technika umožňuje lepší přehled v operačním poli. Čas ope-
race je prozatím ve prospěch klasické operativy. Se zdokona-
lováním endoskopické techniky a  zkušenostmi operatéra se 
bude čas operace zkracovat.

Cena operace není diametrálně odlišná a při využití alter-
nativy hemoklipů dále klesá. Ovšem celkové náklady na léčbu 
jsou srovnatelné vzhledem ke zkrácení pobytu na JIP, časnější 
dimisi, rychlejší rekonvalescenci a nižšímu užití analgetik.

Kontraindikace torakoskopických anatomických resekcí:
•	 předoperačně diagnostikovaná mediastinální 

lymfadenopatie;
•	 obliterace pleurální dutiny (záněty, předchozí hrudní 

operace);
•	 lokalizace tumoru vyžadující bronchoplastickou nebo 

angioplastikou resekci (Klein 2006);
•	 obliterace interlobií.

Obr. č. 7: Jizva 2 roky po torakoskopické lobektomii
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Závěr:
 Výhody torakoskopické lobektomie:
•	 kratší hospitalizace a rekonvalescence;
•	 minimalizace bolesti a zásahu do kinetiky hrudní stěny;
•	 lepší přehlednost operačního pole;
•	 menší peroperační krevní ztráty;
•	 menší zásah do imunitního systému;
•	 kosmetický efekt (obr. č. 6).

Nevýhody torakoskopické lobektomie:
•	 absence taktilního vjemu;
•	 vyšší cena samotné operace;
•	 delší operační čas;
•	 omezená dostupnost subkarinálních uzlin.

Miniinvazivní metoda plně endoskopické torakoskopické 
lobektomie je metodu volby operačního řešení časných sta-
dií bronchogenního karcinomu – stadia MNK: IA a  IB, tj. 
bez předoperačně prokázané mediastinální lymfadenopatie. 
Vyžaduje erudovaný personál, který zvládá jak klasickou tak 
torakoskopickou operativu.
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Lidské papilomaviry a jejich úloha v etiopatogenezi 
dlaždicobuněčného karcinomu dutiny ústní a orofaryngu
Jan Laco

Celosvětová incidence zhoubných nádorů činila v roce 2008 181,6 případů 
na 100 000 obyvatel, což představuje více než 12 miliónů nových onemocnění za 
rok. V téměř 400 000 případech šlo o dlaždicobuněčný karcinom dutiny ústní 
a orofaryngu. Mezi nejvýznamnější rizikové faktory patří kouření a žvýkání 
tabáku, konzumace alkoholu, nejspíše také nadváha a nezdravá strava a v ne-
poslední řadě i infekce lidskými papilomaviry.

Právě úloze lidských papilomavirů v etiopatogenezi dlaždicobuněčného 
karcinomu dutiny ústní a orofaryngu je věnována nová publikace MUDr. Jana 
Laca, Ph.D. z Fingerlandova ústavu patologie LF UK a FN v Hradci Králové.

Úvodní část knihy je se věnuje problematice dlaždicobuněčného karcinomu 
obecně, v dalších částech autor pojednává o genetice lidských papilomavirů, 
jejich přenosu, vývojovém cyklu, průběhu infekce u člověka i metodách jejich 
detekce. Řada zhoubných onemocnění vyvolaných papilomaviry, karcinomem 
děložního čípku počínaje a kacinomem kůže konče, je zpracována do samostat-
ných subkapitol knihy. Systematickou část publikace uzavírá přehled léčebných 
možností infekce lidskými papilomaviry.

Kniha vychází v nakladatelství Galén, 
není tudíž žádným překvapením precizní 
vydavatelské zpracování knihy, vč. rejstří-
ku, podoby literárních odkazů a dokonce 
i jednostránkového summary v anglickém 
jazyce.

(kviz)
Galén, Praha, 2012. 
ISBN 978-80-7262-874-2.
1. vydání, 163 stran, vázané, černobíle 
s barevnou přílohou
Doporučená cena 390 Kč

Publikaci je možné objednat na webové 
adrese www.galen.cz s 10% slevou.
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Kapitoly z historie
Alexander Yersin
22. 9. 1893–1. 3. 1943

Švýcarský lékař a bakteriolog Alexander Yersin bezesporu 
patří mezi ty pionýry světové medicíny, jejichž jméno je spo-
jeno nejen s velkými objevy, ale také s dobrodružným životem.

Narodil se ve francouzsky mluvící části Švýcarska v měs-
tečku Rougemont v  rodině profesora přírodních věd, který 
zemřel pouhých několik dní po narození svého syna. Medicínu 
začal studovat na lékařské fakultě univerzity v  Lausanne, 
pokračoval v německém Marburgu a studia dokončil na paříž-
ské Sorbonně. Zpočátku si jako svou odbornou specializaci 
vybral patologii. Ta mu vyhovovala proto, že byl velmi plachý 
a v tomto oboru je poměrně malý styk s lidmi. Nastoupil jako 
asistent v nemocnici Hotel-Dies Hospital v Paříži. Zde se při 
pitevním ohledání mrtvoly člověka, který zemřel na vzteklinu, 
v roce 1886 řízl a léčil se v ústavu vedeném slavným lékařem 
Louisem Pasteurem (1822–1895).

To bylo šťastné řízení osudu, neboť se tu seznámil nejen 
s  jeho žáky, ale také s  mikrobiologií. Určitou dobu pracoval 
v  roce 1887 také u  jiného slavného lékaře, Roberta Kocha 
(1843–1910), v Berlíně, na což upozorňuje i slovenský histo-
rik doc. MUDr. Ján Junas, CSc. ve své publikaci „Průkopníci 
medicíny“. Díky tomu se zpočátku ve svém bádání zabýval 
tuberkulózními bacily. Po návratu do Paříže začal blíže spo-
lupracovat s  Pasteurovým žákem a  pozdějším nástupcem 
Emilem Rouxem (1853–1933). Výsledkem jejich společných 
pokusů byl objev záškrtového toxinu.

Yersina však lákalo dobrodružství a  tak z  pařížského 
Pasteurova ústavu odešel v roce 1890 do tehdejší francouzské 
Indočíny (dnešního Vietnamu), Nejprve se však dal najmout 
jako lékař na loď, která se plavila na pravidelné trase mezi 
Saigonem a  filipínskou metropolí Manilou. V  Indočíně nej-
prve se dvěma místními průvodci prošel vnitrozemí, což se 
neobešlo bez řady dobrodružných příhod – nedůvěřiví domo-
rodci jej dokonce postřelili do nohy.

Po návratu do Saigonu se setkal s Albertem Calmettem 
(1863–1933), který sem v  roce 1891 přijel zřídit pobočku 
Pasteurova ústavu. Přijal jeho nabídku na to, aby se stal čle-
nem koloniální sanitární skupiny a v této funkci se zúčastnil 
dvou výzkumných expedic. Nebyla to žádná „procházka růžo-
vou zahradou“ – na první z nich onemocněl malárií, na druhé 
pak úplavicí. Jejich tábor jednou napadl tygr a rovněž domo-
rodci se vždy nechovali mírumilovně.

V roce 1894 jej francouzská vláda vyslala do Hongkongu, 
aby se podílel na likvidaci zdejší morové epidemie. Udělejme 
malou odbočku a  připomeňme, že morové epidemie trápily 
lidstvo po řadu století a mají na svědomí miliony obětí. Lidé 
se jim bránili různě – uveďme jen jeden příklad z  italských 
Benátek. Tam musela posádka každé přijíždějící lodi připlou-
vající z východní Asie před přistáním pobýt 40 dnů u malého 
ostrůvku před přístavem. V  italštině se čtyřicet řekne „qua-
ranta“ – a právě odtud pochází nám dobře známá karanténa. 
Yersin přijíždí do Hongkongu skromně vybaven jen se třemi 

pomocníky, z nichž jeden jej hned po příjezdu zklame a uteče 
i s jeho penězi.

Za stejným účelem tady pracovala skupina podstatně lépe 
vybavených japonských lékařů vedená Kochovým žákem pro-
fesorem Šibasaburem Kitasotem (1856–1931). Vztahy obou 
vědců rozhodně nebyly idylické, o  čemž podrobně píše Jiří 
Černý v medailonu Alexandra Yersina v „Přemožitelích času 
č. 15“. Japonský profesor se rozhodně nechoval příliš kolegi-
álně – mj. se postaral o to, aby místní úřady zakázaly Yersinovi 
pitvat osoby, které zemřely na mor. Ten se však nedal odradit 
a mrtvoly si opatřil přímo vykopáním na hřbitově. Yersin si po 
setkání s Kitasotem poznamenal do svých poznámek: „Budu 
se vyhýbat jeho společnosti. Půjde-li jeden z nás falešnou stopou, 
alespoň jej druhý nebude následovat“.

Bádání obou vědců v  Hongkongu se vlastně proměnilo 
v závody s časem. Kitasoto nejprve objevil v krvi a orgánech 
pacientů zemřelých na mor bakterie, které bez dalšího vět-
šího zkoumání považoval za původce moru. Zprávu o  tom 
ihned poslal do anglického časopisu Lancet, který ji uveřejnil 
25. srpna 1894. Yersin začal o několik dní později, ale pracoval 
rozhodně důkladněji. Pod mikroskopem objevil skutečného 
původce moru – tyčinkovitou bakterii, velikou pouhé dvě tisí-
ciny milimetru. Zprávu o svém objevu poslal do Paříže, kde 
byla přečtena na zasedání Akademie věd již 11. srpna 1894 
– tedy o  14 dní dříve, než byla v  Anglii zveřejněna zpráva 
Kitasotova. Proto zcela po zásluze byl původce moru nazván 
po svém objeviteli Yersinia testis, což uvádí i Heinz Schott ve 
své obsáhlé „Kronice medicíny“.

O  rok později (v  roce 1895) obdržel Yersin nabídku, 
aby se pokusil vytvořit druhou pobočku Pasteurova ústavu 
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v  Indočíně, která by mohla vyrábět potřebná séra a  vak-
cíny. Tuto pobočku založil v  rybářské vesnici Nha trang. 
Zanedlouho potom byl jmenován ředitelem obou indočín-
ských filiálek Pasteurova ústavu. Nadále se věnoval výzkumu 
moru s  cílem vyrobit sérum, které by chránilo proti moru. 
A  již v  roce 1895 bylo jeho úsilí korunováno úspěchem. 
Společně s  již zmíněným Albertem Calmettem a  Borelem 
dokázali podáním protimorového séra zastavit šíření infekce 
u morčat a potkanů.

Napínavé použití tohoto séra u  první lidské pacientky – 
sedmnáctileté Annámky jménem Xieng poutavě popisuje ve 
výše vzpomínaném Yersinově medailonu Jiří Černý, který 
opět cituje z Yersinova zápisníku: „Postižená morem 17. září 
ráno. Vyšetřujeme ji v  poledne. Teplota 39,8 stupňů Celsia. 
Pacientka je skleslá, zvrací, má závrať. Pod levou paží velmi 
bolestivá bulka velikosti vlašského ořechu. Injekce: 30 ccm 
séra“. Za pouhé dva dny po podávání séra vypadá zápis takto: 
„19. září: teplota normální, bulka se téměř ztratila. Pacientku je 
možné považovat za vyléčenou“.

V roce 1897 Alexander Yersin společně se svým bývalým 
kolegou z pařížského Pasteurova ústavu Emilem Rouxem for-
muluje teorii o významu krys při šíření nákazy moru těmito 
slovy. „Mor, který je nejprve nemocí krys, stává se nemocí člo-
věka. Dobrým profylaktickým opatřením proti moru by bylo 
zničení krys“. Konkurenci Yersinovi opět tvoří japonský vědec 
– ve stejném roce profesor M. Ogata z Hygienického ústavu 
v  Tokiu dokazuje existenci morových bacilů u  blech, které 
byly sebrány na infikovaných krysách. Domnívá se, že ble-
chy mohou být přenašeči morové nákazy a  tuto svou hypo-
tézu pozitivně ověřuje na pokusných myších. O  rok později 
se na scéně objevuje další vědec. Tentokrát to není obligátní 
Japonec, ale Francouz – P. L. Simond. Ten našel morové bacily 
v trávicí trubici blech. Kruh je uzavřen.

Yersin, člověk nesmírně skromný a  plachý, se v  závěreč-
ných letech svého života trochu vzdaluje od medicíny. Hodně 
své pozornosti soustřeďuje na rozvoj zemědělství v poměrně 

zaostalé Indočíně. Zůstává již trvale bydlet v  pobočce 
Pasteurova ústavu v  Nha trang. Probouzí se v  něm jeho 
původní zaujetí fyzika, zabývá se astronomií, meteorologií, 
bezdrátovou telegrafií, přičemž je natolik manuálně zručný 
a  šikovný, že si většinu potřebných přístrojů z  oboru jemné 
mechaniky pro své pokusy i v poměrně primitivních podmín-
kách vyrábí sám. Velmi miloval svou matku, které psal často ze 
vzdálené ciziny dlouhé dopisy.

Dostává se mu celosvětového uznání a  postupně je zvo-
len členem řady zahraničních odborných a vědeckých společ-
ností. Na jejich zasedání se vypravuje jen vzácně a  to tehdy, 
když tam svou přítomnost považuje skutečně za přínosnou. 
Má upřímnou radost z  toho, když je v  roce 1933 jmenován 
členem vědecké rady Pasteurova ústavu v Paříži, kam odlétá 
pravidelně jednou ročně. Jeho poslední návštěva je spojena 
s rokem 1940. Zpět se vrací posledním letadlem z Paříže do 
Indočíny, které ještě stihlo odstartovat před německým obsa-
zením Paříže v rámci bojů druhé světové války.

Umírá v Indočíně ve svém domě v Nha trang v roce 1943, 
v němž je dnes zřízeno jeho muzeum. Yersin se zde cítil velmi 
dobře, uměl plynně vietnamsky a  místní obyvatelé jej měli 
upřímně rádi (zdejší rybáři mu mj. věnovali člun), což vyjád-
řili i nápisem na jeho hrobě na hřbitově nedaleko Nha trang, 
kde jej oceňují jako vietnamským lidem milovaného dobro-
dince a lidumila. Láska byla oboustranná – jak uvádí interne-
tová encyklopedie Wikipedia – Yersin se nechal podle svého 
přání pochovat hlavou k zemi, aby tak mohl „navždy objímat 
svou druhou vlast“.

Mgr. Josef Švejnoha
U kombinátu 39
100 00 Praha 10

Benátská noc v Liberci
27.–29. červenec 2012 – areál Vesec – Liberec
Liberecký areál ve Vesci bude hostit jeden z našich největších a nejoblíbenějších 
letních hudebních festivalů a to již jeho 20. ročník.
Návštěvníci se mohou i letos těšit na řadu českých i zahraničních interpretů.  
Hlavní hvězdou festivalu se stal Brian Adams, ale jistě bude stát za to poslechnout 
si balkánskou hudbu v podání Emira Kusturici, fanoušci ocení i comeback Pražského výběru v původní sestavě, další 
hvězdou bude skupina Kabát nebo čerstvý semdesátník Ivan Mládek a zahrají také Sunrise Avenue, Anna K., Doga, 
Aleš Brichta, Blue Effect, Debbi, Jarek Nohavica, Charlie Straight, Chinaski, Mandrage, MIG 21, Mňága a Žďorp, 
Petr Kolář, Support Lesbiens, Václav Neckář, Tomáš Klus, Vltava, Vypsaná Fixa a mnoho dalších.
V rámci slovenského večera se můžete těšit na Popcorn Drama, The Paranoid, Kristinu, Petera Nagyho, Tublatanku, 
No Name a Horkýžeslíže. Na slovenský večer je možno zakoupit vstupenky samostatně za 399,- CZK. držitelé per-
manentek mají vstup zdarma.
 

Další informace a předprodej vstupenek najdete na www.benatskanoc.cz

Upoutávka
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Dopisy z dáli (1940-1943)
Josef Jan Kratochvíl, Věra Kratochvílová

Josef Jan Kratochvíl (11.5.1906–31.8.1943) byl středoškolský učitel, rozhlasový pracovník a odbojář proti nacismu. V chudých poměrech vyrůstal na 
Říčansku. Na svá pedagogická studia v Praze si přivydělával doučování slabších spolužáků či dozorem na dětských hřištích. Po dvou maturitách se pro svůj 
zájem o přírodní vědy přihlásil na Přírodovědeckou fakultu UK, kde vystudoval tělocvik a přírodopis. Své vzdělání si dále doplnil i na studiích v zahraničí 
(Německo, Dánsko, Švédsko). Od května 1933 působil jako profesor na reálném gymnáziu v Praze-Vršovicích. 

Do povědomí mnoha lidí se dostal díky rozhlasu, ve kterém jako první u nás zavedl ranní rozhlasovou rozcvičku Vesele do nového dne. Řadu článků 
o tělovýchově publikoval také v časopisech a knihách.

Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939 se zapojil do protifašistického odboje, stal se jedním z čelních představitelů ilegální organizace 
Petiční výbor Věrni zůstaneme. Na popud J. J. Kratochvíla vzniklo několik dalších ilegálních skupin, jejichž činnost byla postupem času gestapem odhale-
na. J. J. Kratochvíl byl zatčen 15. května 1940 a přesně po třech letech strávených ve vězeních na Pankráci, v Terezíně, Mnichově a Stuttgartu byl odsouzen  
k smrti. J. J. Kratochvíl byl popraven 31. srpna 1943 ve Stuttgartu.

Kniha Dopisy z dáli vznikala dlouhých sedmdesát let. Jejím základem jsou 
texty dopisů a motáků, které Josef Jan Kratochvíl posílal své rodině během 
věznění v letech 1940–1943. Dopisy ležely v rodinném archivu ještě dlouho 
po válce, až se koncem šedesátých let rozhodla Věra Kratochvílová manželovu 
pozůstalost zpracovat. Velkou část motáků a dopisů přepsala a doplnila vlast-
ní poznámky a vzpomínky. Vznikl tak souvislý rukopis Zatčení Dr-a Josefa 
Kratochvíla. Komunistická normalizace ale plány na vydání knihy na dalších 
čtyřicet let odsunula.

Na jaře 2009 se textům začal věnovat prasynovec Josefa Kratochvíla, uči-
tel František Tichý společně s dvěma svými studenty z gymnázia Přírodní 
škola. Pro vydání knihy Dopisy z dáli původní rukopis zkrátili o úzce osobní 
a rodinná témata, provedli korektury dle původních dopisů a upravili text 
pro knižní vydání.

Kniha Dopisy z dáli je poutavou osobní výpovědí člověka, který čelí velmi 
nepříznivému osudu. Tváří v tvář utrpení a blížící se smrti J. J. Kratochvíl 
dává čtenáři nahlédnout do své mysli. Vývoj duševního rozpoložení k po-
pravě odsouzeného hrdiny tak čtenář může prožít v bezprostřední blízkosti. 
V dopisech, které z podstaty korespondence z vězení nemohou být nikterak 
rozsáhlé, lze mezi řádky najít velkou životní moudrost autora, seznámit se 
s jeho společenskými postoji a názory, vžít se do rodinných vztahů. Kore-
spondence obsahuje také řadu básní, obecných úvah a poselství, z kterých 
lze vytušit, že autor zůstal příkladným vychovatelem a učitelem tělem i duší 
až do posledních okamžiků svého života.

Dopisy z dáli (1940–1943)
Josef Jan Kratochvíl, Věra Kratochvílová
ed. František Tichý, Tomáš Kekrt, Jáchym Belcher
1. vydání (ISBN 978-80-86256-86-3)
Vydalo Nakladatelství GEUM, s.r.o. ve spolupráci se Soukromým reálným gymnáziem Přírodní škola.
brož., 94 stran, černobílé fotografie, 99 Kč

Anotace

Knihu Dopisy z dáli a další publikace vydané Nakladatelstvím GEUM si můžete 
objdenat na internetových stránkách 

www.geum.org nebo eshop.diapomocnik.cz


