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Vítejte na safari!

Minulý týden jsem ve své kanceláři vypnul počítač, zhasl světlo a vyrazil na 
safari. Do severočeského Mostu. „Vítejte na uhelném safari!“, byla první věta, kterou 
jsem uslyšel v sídle známé společnosti Czech Coal.

Severní Čechy jsou místem mého srdce. A odrážejí svár, který se vždy odehrával 
i ve mně. Chemika fascinuje pohled na bludiště lesklých věží, produktovodů a kon-
denzačních věží, ve kterých se přetváří hmota a mění svět tak, aby sloužil člověku, 
biolog se děsí možných rizik. A  Most? Vždy mě drásala představa města, zmize-
lého v nenávratnu tak, že po něm zbyl jen jeden kostel (přesunutý na nové místo) 
a jméno. Město, které obětovalo své kořeny a svou minulost.

Tentokrát jsem měl příležitost navštívit lom Vršany, sáhnout si na uhelné sloje, 
vysoké desítky metrů, podívat se na velkorypadla i zakladače, horníky při práci i celé 
zázemí lomu. Při pohledu z  „ministerské“ vyhlídky, odkud je možné přehlédnout 
celý lom, asi nejvíce připomíná těžní jáma obrovskou jizvu, jizvu na těle krajiny. Na 
jedné straně rypadla těží skrývkový jíl a především hnědé uhlí, na druhé (jako repa-
rační procesy u hojící se rány) zakladače již zasypávají vytěžený lom. 

Proč zmiňuji uhelné safari v úvodníku lékařského časopisu? Téměř 100 % vytě-
ženého hnědého uhlí z Vršan (v tomto případě), je spáleno v tepelných elektrárnách 
pro výrobu elektrické energie. A jsem zpátky v úvodu své úvahy. Každý z nás, kdo 
zapne počítač, rozsvítí světlo nebo si přitopí, aby mu nebylo chladno, obrazně řečeno 
zarývá svou lopatku do země poblíž Mostu. Každý z nás, bez ohledu na to, zda ho 
takováto důlní díla fascinují, nebo děsí. 

Tato představa mi přijde symbolická, pro všechno naše konání. Ať děláme coko-
liv, v dnešní době prakticky vše je spojeno s elektrickou energií. Jsme tedy odpovědni 
za to, aby naše konání bylo smysluplné a užitečné. Jakékoliv naše plýtvání a  roz-
mařilost, každá práce vykonaná jen naoko, pro efekt a bez užitku (čímž nemyslím 
výlučně jen na fondy Evropské unie) neodůvodněně a neprávem zvyšuje tu obrov-
skou jizvu na těle naší země a současně bere šanci našim potomkům, udělat místo 
toho s energií něco smysluplného a užitečného. 

Zdají se Vaše síly příliš slabé? Zdá se Vám, že jediný člověk nic neznamená 
proti obrovským celospolečenským procesům a mechanismům, jako je energetická 
koncepce státu, těžební a  energetická politika, nebo třeba všeobecné rozkrádání, 
lajdáctví, předražené státní zakázky, zvyšování daní ad.? Nemylte se, síly kaž-
dého z nás jsou obrovské. Jsou v možnosti pracovat poctivě, chovat se racionálně 
a úsporně, netolerovat zlodějny a rozkrádání a také licoměrnost a „politickou korekt-
nost“. Nepočítá se jen součet, počítá se každý z nás.

S přáním krásného podzimu
Karel Vízner
šéfredaktor

PS: V tomto čísle naleznete upoutávky na internetový portál Pomocník aler-
gologa na internetu, který od 1. 9. 2012 na adrese www.alergoPomocnik.cz spus-
tila redakce Nakladatelství GEUM. Předplatné našeho časopisu bude mj. odměnou 
v soutěži, kterou připravil tento náš partnerský web. Upoutávku na soutěž naleznete 
na straně 35.

Editorial

foto na obálce: 
Athény © GEUM, 2012
autor: Klára Krupičková
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Plicní „sugar“ tumor  
– vzácný benigní nádor

Ondřej Fischer1, Juraj Kultan1, Milada Dušková2,  
Vítězslav Kolek1

1Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN a LF UP, Olomouc
2Ústav klinické a molekulární patologie, FN a LF UP, Olomouc

Souhrn:

V  kazuistice prezentujeme případ neobvyklého mezenchymálního tumoru plic. 
Jedná se tzv. plicní „sugar“ tumor, patřící do skupiny tumorů z  perivaskulárních 
buněk (PEComů). Popisujeme případ 53leté ženy s  náhodně rentgenologicky zachy-
ceným dvoucentimetrovým ložiskem, která byla následně indikována k  torakotomii. 
Histopatologické vyšetření odhalilo dobře ohraničený tumor ze světlých buněk s velmi 
vysokým obsahem glykogenu, vodojasnou cytoplazmou a pozitivitou HMB-45, S100, 
melan-A a vimentinu. Následně budou rozebrána dostupná fakta o tomto málo zná-
mém tumoru.

Summary:
„Sugar“ tumor of the lung – a rare pulmonary neoplasm

We present a  case of rare mesenchymal lung neoplasm called pulmonary sugar 
tumor, member of perivascular epithelioid tumor family. A case of 53-years old woman 
with rounded, two centimeters wide lesion in right lung is described. The lession was 
incidentally detected on A-P chest X-ray. The patient was subsequently refered to surgi-
cal ward for thoracotomy. Histopathological examination revealed well-bounded clear 
cell tumor with abundant content of glycogen, water-like bright cytoplasm a positive 
immunohistochemy for HMB-45, S100, melan-A and vimentin immunomarkers and 
negative cytokeratines. Subsequently we discuss available facts about this not very well 
known tumor.

Fischer, O., Kultan, J., Dušková, M., Kolek, V. Plicní „sugar“ tumor – vzácný benigní nádor. Kazuistiky 
v alergologii, pneumologii a ORL 9, 3: 4–7, 2012.

Klíčová slova: 
 � sugar tumor
 � světlobuněčný tumor plic
 � perivaskulární epiteloidní 

buňky
 � PECom
 � mezenchymální plicní 

tumor

Key words: 
 � sugar tumor
 � clear-cell tumor of the 

lung
 � PEComa
 � perivascular epithelioid 

cell
 � mesenchymal lung tumor

Úvod
Takzvaný plicní „sugar“ tumor je vzácný, takřka vždy 

benigní nádor vyskytující se ve všech obdobích života, pře-
vážně však u lidí pozdějšího středního věku. Jeho výskyt není 
vázán na pohlaví. Zpravidla jde o  izolovanou asymptoma-
tickou lézi, zachycenou náhodně na skiagramech hrudníku. 
V  dostupné literatuře je publikováno několik desítek pří-
padů (Dail 1995). Poprvé byl popsán v roce 1963 Liebowem 
a Castlemanem (Liebow et Castleman 1963). Svůj název dostal 
podle vysokého obsahu PAS-pozitivního glykogenu v  cyto-
plazmě, který je pro něj charakteristický (Liebow et Castleman 
1971). Na základě svého imunohistochemického profilu a his-
topatologických charakteristik je řazen do skupiny PEComů – 
tumorů z perivaskulárních epiteloidních buněk. Tyto tumory 
typicky vykazují benigní chování, přestože byly již popsány 
i nečetné maligní varianty. U plicních PEComů je však malig-
nita zcela raritní (Liebow et Castleman 1963).

Kazuistika
Žena, 53 let, kuřačka (10–15 cigaret denně) byla v  listo-

padu 2010 vyšetřena ve spádové plicní ambulanci. Z osobní 
anamnézy: hypertenze, hypotyreóza při lymfocytární tyreoi-
ditidě na substituci, stav po cholecystektomii. Dcera pacientky 
podstoupila před dvěma roky operaci hrudníku snad pro 
benigní proces mediastina – bližší upřesnění pacientka nevě-
děla. Jinak byla anamnéza bez pozoruhodností. Laboratorní 
testy byly rovněž bez pozoruhodností, bez anemie, normální 
hodnoty minerálů, jaterních testů i  C-reaktivního proteinu 
a ostatních reaktantů akutní fáze, bez elevace tumormarkerů 
CEA, CA 125, CYFRA, NSE, SCCA, tyreoidální funkce substi-
tucí dobře kompenzovány.

V rámci screeningu postižení srdce při hypertenzi byl prak-
tickým lékařem proveden skiagram hrudníku, na kterém bylo 
zachyceno v pravém plicním křídle ložisko cca 20 mm velké. 
Následně bylo doplněno vyšetření PET/CT, které ukázalo 
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ostře ohraničené ložisko 27x23x23 mm v S6 pravé plíce bez 
zvýšené akumulace 18-fluordeoxyglukózy, denzity okolo 84 
HU v portální fázi. Pokus o bronchoskopii byl neúspěšný pro 
zvýšenou dráždivost pacientky. Následně byla odeslána na 
naši kliniku, kde byla provedena bronchoskopie s normálním 
endobronchiálním nálezem, cytologicky z  cíleného brushe 
z RB6 bez maligních buněk (Papa II-III), v bronchoalveolární 
laváži z linguly bez alveolitidy či maligních buněk. Vzhledem 
k  normálním hodnotám ventilace dle spirometrie a  absenci 
interních či jiných kontraindikací byl případ prezentován na 
chirurgickém indikačním semináři a po obvyklé přípravě pro-
vedena torakotomie zprava. Ložisko bylo lokalizováno v hlav-
ním interlobiu u  dolního laloku. Bylo měkké konzistence, 
kryté parenchymem. Patolog dle kryostatového vyšetření ho 
identifikoval jako tumor nejasné provenience, diferenciálně 
diagnosticky zejména benigní „sugar tumor“ nebo eventuálně 
low grade malignita, vyloučil karcinom nebo karcinoid. Dle 
doporučení patologa chirurg provedl excizi ložiska s 1 cm bez-
pečnostním lemem, bez lymfadenektomie. Pooperační prů-
běh byl bez pozoruhodností, pacientka je dispenzarizována. 
Nyní, 12 měsíců od zákroku, bez známek recidivy.

V  definitivním histologickém vyšetření byla popsána 
„nádorová tkáň ze světlých buněk s málo zřetelnými buněč-
nými hranicemi, objemné cytoplazmy s obsahem glykogenu, 
řídce disperzní mírnou polymorfií jader, která nemají výrazná 
jadérka. Ojediněle jsou přítomny i vícejaderné buňky. Ve tkáni 
byly popsány štěrbinovité formace s nízkou, místy cylindric-
kou výstelkou vzhledu reziduí plicního parenchymu a  četné 
široké cévy. Léze byla proti plicnímu parenchymu ohrani-
čená. Na tumor navazoval lem nezměněné plicní tkáně šíře 
asi 10 mm. Imunohistochemicky byla přítomná exprese mela-
nomových markerů, s disperzní pozitivitou S100. Epiteliální 
markery byly negativní. Definitivní diagnóza patologem uza-
vřena jako světlobuněčný tumor plíce („sugar tumor“), řazený 
ke skupině tzv. PEComů, benigní povahy.

Diskuse
Plicní „sugar“ tumor, též zvaný clear-cell nebo světlobu-

něčný tumor, patří mezi málo časté, takřka vždy nezhoubné 

plicní nádory. Bez možnosti imunohistochemického vyšetření 
může představovat diferenciálně diagnostický problém vzhle-
dem k nutnosti vyloučení světlobuněčného adenokarcinomu. 
Před rozvojem imunohistochemie, než charakteristiky tohoto 
tumoru vešly v obecnou známost, podstupovali často pacienti 
nepřiměřeně rozsáhlé operační výkony (Armah et Parwani 
2009) a prakticky vždy i pyelografii nebo i explorativní lapa-
rotomii k vyloučení metastázy Grawitzova tumoru (Liebow et 
Castleman 1963).

Incidence není v dostupné literatuře zveřejněna, počítá se 
na jednotlivé případy ročně. Uvádí se neurčitý počet několika 
desítek publikovaných případů, v roce 2003 byl součet všech 
dosud zveřejněných případů okolo padesáti (Papla et al. 2003). 
Výskyt mimoplicních „sugar“ tumorů je však vyšší. Narozdíl 
od ostatních PEComů, které vykazují vyšší výskyt v  ženské 
části populace, se plicní „sugar“ tumor vyskytuje rovnoměrně 
u žen i mužů, ponejvíce ve věku 40–60 let. Bývá zpravidla zjiš-
těn náhodně, několik případů ve světové literatuře se manifes-
tovalo hemoptýzou (Martignoni et al. 2008).

Maligní varianty „sugar“ tumoru jsou zcela raritní. V roce 
1988 byl zaznamenán případ plicního „sugar“ tumoru s výsky-
tem metastáz do jater několik let po odstranění primárního 
tumoru (Sale et Kulander 1988) a v  roce 2010 Ye a kolektiv 
čínských autorů popsal nález „sugar“ tumoru s vysokou proli-
ferační aktivitou a mitotickým indexem (Ye et al. 2010).

„Sugar“ tumor patří do skupiny málo častých mezenchy-
málních tumorů zvaných PEComy, čili tumory z perivasku-
lárních epiteloidních buněk (cells). Perivaskulární epiteloidní 
buňky (PEC) bývají uspořádány do klubíček nebo hnízd. 
Vykazují pozitivitu melanocytárních (HMB-45, melan-A), 
hladkosvalových (actin, desmin) a  obecných mezenchymál-
ních (vimentin) imunomarkerů (Armah et Parwani 2009; 
Folpe 2002). Vzácně se v literatuře popisuje absence exprese 
některého z  výše zmíněných imunomarkerů (Hirata et al. 
2006). Naopak typická je negativita cytokeratinových mar-
kerů. Za fyziologický korelát perivaskulárních epiteloidních 
buněk jsou považovány pericytární elementy v  epiteloidní 
formě, které jsou v  nádorové formě variabilní. Dříve zvažo-
vané hypotézy vzniku z  nediferencovaných buněk neurální 
lišty, z  myoblastických buněk nebo z  pericytů nebyly potvr-
zeny (Martignoni et al. 2008).

Do skupiny PEComů se kromě plicního „sugar“ tumoru 
počítají také renální i  extrarenální angiomyolipomy, které 
jsou ve srovnání s předchozím nesrovnatelně častější. Někteří 

Obr. č. 1: Zadopřední skiagram hrudníku: oválné, dobře 
ohraničené ložisko vpravo (zvýrazněno šipkou)
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Grawitz Paul Albert (1850–1932) – německý patolog. Studoval na univerzitě 
v Berlíně, kde byl až do roku 1886 asistentem Rudolfa Virchowa. Později vyučoval na 
univerzitě v Greifswaldu a byl ředitelem tamějšího Patologického institutu. Znám je 
svými průkopnickými pracemi s tkáňovými kulturami a v bakteriologii. Jeho jméno 
dnes nese mj. G. tumor a G. granule.

Hounsfield Godfrey Newbold (1919–2004) – anglický technik. Vystudoval Faraday 
House Electrical Engineering College v Londýně. Od 50. let 20 století pracoval ve 
společnosti EMI, nejprve na vývoji radarových systémů, později spolupracoval na 
konstrukci prvního tranzistorového počítače ve Velké Británii. Proslavil se pře-
devším myšlenkou počítačového tomografu. V  roce 1979 získal, spolu s  Allanem 
McLeod Cormackem, Nobelovu ceny za fyziologii a  medicínu právě za podíl na 
vývoji počítačové tomografie. Jeho jméno nese H. jednotka. Hodnota HU pro vodu 
je 0, denzitu vyšší než nula mají všechny tkáně vyjma tukové a plynů, v praxi se pou-
žívá rozpětí od -120 po + 1000 HU. 

(zdroj informací: archiv redakce)
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autoři připočítávají do skupiny PEComů na základě imuno-
histochemického profilu a  mikroskopických charakteristik 
buněk i lymfangioleiomyomatózu, jiní ji nepovažují za nádo-
rové onemocnění. PEComy se dále vyskytují v nejrůznějších 
viscerálních tkáních, nejčastěji v děloze, ale též játrech, ceaku, 
jejunu, rektu, ligamentu teres hepatis, žlučových cestách, 
močovém měchýři, bázi lební, ovariu, pankreatu, laryngu, 
kůži a měkkých tkáních stehna a břišní stěny. Nečetné maligní 
varianty se nejčastěji vyskytují v  děloze (Martignoni et al. 
2008; Zamboni et al. 1996; Bigqiang et al. 2010).

PEComy se častěji vyskytují u pacientů s  tuberózní skle-
rózou, nejsou na ni však striktně vázány (Hornick et Fletcher 
2006). Stejně jako u tuberózní sklerózy byly i u PEComů včetně 
plicního „sugar“ tumoru prokázány alterace genů TSC1 (9q34) 
a TSC2 (16p13.3) (TSC 1993). Tyto geny hrají roli v regulaci 
signální kaskády Rheb/mTOR/p70S6K. Kenerson poprvé pro-
kázal v  roce 2008 inaktivaci TSC1/2 a  hyperaktivaci mTOR 
v angiomyolipomech a v PEComech (Kenerson et al. 2007). 
V případě nálezu maligního plicního „sugar“ tumoru se tedy 
nabízí možnost využít specifický inhibitor mTOR proteinu – 
imunosupresivum rapamycin. Studie jeho účinku byly prove-
deny v případě angiomyolipomů a lymfangioleiomyomatózy, 
u plicního „sugar“ tumoru rapamycin dosud nebyl vyzkoušen 
(Hirata et al. 2006).

Vzhledem k  nečetným případům maligních mimoplic-
ních „sugar“ tumorů a  zcela ojedinělému výskytu maligní 
varianty plicního „sugar“ tumoru byla navržena kritéria 
malignity, nejsou však dosud ustálena. Armah navrhuje za 
kritéria malignity průměr tumoru větší než 8 cm, přítomnost 
nekróz a počet mitóz vyšší než 1 na 50 zorných polí (Armah 
et Parwani 2009). Folpe navrhuje rozlišovat plicní „sugar” 
tumory na 1) benigní, 2) s  nejistým maligním potenciálem 
a 3) zřetelně maligní. Jako rozlišovací kritéria navrhuje veli-
kost tumoru větší než 5 cm, infiltrativní růst, přítomnost nek-
róz, vysokou polymorfii jader, mitotickou aktivitu větší než 1 

Obr. č. 3: Peroperační otisková cytologie: buněčná popu-
lace s mírnou anizomorfií jader pravidelných kontur a bez 
jadérek. Struktura chromatinu vylučuje karcinoid. MGG, 
400x.
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Obr. č. 5: Imunofenotyp světlobuněčného tumoru plic. 
Pozitivní markery: Melan A, Vimentin, S100. Epiteliální 
markery (CK 19, AE1-AE3) exprimují pouze rezidua 
plicní tkáně. Zvětšení 100x, 200x.
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Obr. č. 4: Struktura světlobuněčného tumoru s disperzní 
anizonukleózou a disperzními okrsky hyalinizace nebo 
nepravidelně utvářených štěrbin. Hematoxylin-eosin, 
200x, obr. z definitivní histologie, fúze.
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Obr. č. 2: Fúzní obraz PET/CT s tumorem v oblasti S6 
vpravo, ostře ohraničené ložisko 27 mm velké, bez zvýšené 
akumulace 18F-FDG
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mitóza na 50 zorných polí a následné agresivní klinické cho-
vání (Folpe et Kwiatkowski 2010).

Závěr
 Celkově je v současnosti plicní „sugar“ tumor pova-

žován za benigní lézi, která by měla být řešena chirurgicky 
a nevyžaduje podání chemoterapie (Armah et Parwani 2009; 
Hornick et Fletcher 2006). Doporučený postup při podezření 
na ojedinělou maligní variantu nebyl stanoven, v  takovém 
případě by mělo následovat podrobné histologické (včetně 
imunohistologického) vyšetření k vyloučení metastázy jiných 
tumorů, které mohou být za „sugar“ tumor zaměněny. V pří-
padě potvrzení maligní varianty je nutno postupovat indivi-
duálně, včetně zvážení teoretické možnosti využití inhibitorů 
mTOR proteinu (Sale et Kulander 1988; Bingqiang et al. 2010).
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Slovenskí lekári v zahraničí
Jozef Rovenský a Peter Vítek

Několik let bádání a studia pramenů si od svých autorů vyžádala příprava 
sborníku slovenských lékařů v zahraničí. Kniha zcela jistě vyvolá řadu diskusí 
o tom, kdo do ní měl být ještě zařazen nebo naopak, jaký je vztah představených 
osobností ke Slovensku, ať již z hlediska geografického či národnostního, či 
které životopisné údaje by v jednotlivých medailonech neměly chybět (ev. které 
jsou postradatelné). Ostatně sami autoři vyzývají v předmluvě širokou veřejnost 
ke spolupráci a plánují další rozšíření publikace v druhém vydání. Nic z toho 
však nijak nesnižuje nespornou užitečnost a smysluplnost takovéto publikace.

Dovedu si představit, vzhledem k atraktivitě tématu, že příprava, aktuali-
zace a doplňování sborníku se stane prací (radostí či povinností) na řadu let 
a možná již navždy. Já osobně biografické encyklopedie miluji a rád si v nich 
listuji. Pochopitelně mne ihned napadá, kde by mohl být sborník rozšířen, jak 
by mu slušela i internetová aplikace s interaktivním vyhledáváním a kacířské 
představy o velké encyklopedii všech významných slovenských lékařů, nejen 
těch působících v zahraničí. Současně ale velmi přesně vím (z vlastní práce na 
podobném tématu), kolik autoři odvedli práce, jaké úsilí stojí za nenápadný-
mi životopisy citovaných osobností a co bude pro autory znamenat potřeba 
udržet pro další vydání sborník aktuální. To lze jedině, pokud autoři své téma 

milují a jen v případě, že je pro ně tato 
práce koníčkem. Z knihy je osobní zaujetí, 
láska k tématu i velké pracovní nasazení 
autorů znát. 

Sborník Slovenskí lekári v zahraničí při-
náší téměř 200 medailonů vědců a lékařů 
se slovenskými kořeny, najdete mezi nimi 
např. Jána Antonia Cassoviensis, Jozefa 
Bernoláka, prof. Milana Popoviča, prof. 
Pavla Pafka a další. Nezbývá než doporučit, 
zalistujte a začtěte se – tak jako já. Máte-li vztah ke slovenské medicíně, tato 
kniha rozhodně ve vaší knihovničce nesmí chybět.

(kviz)

Slovak Academic Press, Bratislava, 2012.
ISBN 978-80-8095-077-4.

160 stran, čb. fotografie, brožovaná.

Anotace
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Obraz perzistujícího pneumotoraxu 
nejasné etiologie – kazuistika

Jaroslava Haurová1, Miloš Pešek1, Vladimír Špidlen2,  
Petr Mukenšnabl3

1Klinika TRN, FN Plzeň
2Chirurgická klinika, FN Plzeň 
3Šiklův patologicko-anatomický ústav, FN Plzeň

Souhrn:

Ve sdělení popisujeme případ 70letého pacienta vyšetřovaného a  léčeného pro 
náhodně zjištěný pneumotorax. Terapie včetně drenáže s aktivním sáním byla téměř 
bez efektu, proto bylo přistoupeno k  videotorakoskopii, během které byla zjištěna 
a ošetřena objemná bula. V diskusi se věnujeme etiologii a možnostem léčby bulózního 
onemocnění plic.

Summary:
The picture of persistent pneumothorax of unclear etiology – a case report

In our paper we describe a case of a 70 years old patient who was examined and 
treated for an accidentally diagnosed pneumothorax. The treatment including drain-
age with active sucking was almost ineffective, therefore thoracoscopy was performed 
during which a large bulla was diagnosed and treated. The discussion is focused on the 
etiology and therapeutical options in pulmonary bullous disease.

Haurová, J., Pešek, M., Špidlen, V., Mukenšnabl, P. Obraz perzistujícího pneumotoraxu nejasné etiologie – 
kazuistika. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 9, 3: 8–9, 2012.

Klíčová slova: 
 � pneumotorax
 � bulózní plicní 

onemocnění
 � bulektomie

Key words: 
 � pneumothorax
 � pulmonary bullous disease
 � bullectomy

Úvod
Při grafickém vyšetřování plic u  řady pacientů nalézáme 

různě rozsáhlé prostory vyplněné vzduchem na místo plicní 
tkáně. Může se jednat o vyprázdněné abscesy, rozpadlé tumory, 
bronchiektázie, buly, pneumotorax aj. Kazuistika našeho paci-
enta se váže k posledním dvěma zmíněným jednotkám.

Kazuistika
70letý nemocný nekuřák byl v minulosti opakovaně léčen 

pro dyspeptický syndrom horního typu při chronické gastri-
tis a gastroezofageálním refluxu (GER), prodělal pravostran-
nou pneumonii, je dlouhodobě dispenzarizován pro strumu, 
benigní hyperplazii prostaty a  pro monoklonální gamapatii 
IgG lambda. Z  operací podstoupil appendektomii a  resekci 
divertiklu močového měchýře. Rovněž je v  péči kardiologa 
pro paroxysmální supraventrikulární arytmie.

Právě kardiologem bylo v  říjnu 2011 indikováno CT-AG 
vyšetření koronárních tepen, kde byl jako vedlejší nález náhodně 
zjištěn parciální levostranný pneumotorax. Anamnesticky paci-
ent neutrpěl žádný přímý úraz hrudníku, při podrobnějším 
dotazování ale uvedl, že v srpnu, kdy prořezával větve, spadl ze 
žebříku, zachytil se větví a došlo k prudkému natažení levé polo-
viny hrudníku s následnými bolestmi. V době vyšetřování již byl 
bez bolestí, dále bez dušnosti či kašle, uváděl spíše celkové nespe-
cifické symptomy charakteru celkové únavy a  intermitentního 

vertiga vázaného na změnu polohy. K vyšetření etiologie pneu-
motoraxu (PNO) a  k  jeho terapii byl přijat na kliniku TRN. 
Bylo doplněno CT plic a mediastina, kde byl popsán fixovaný 
parciální PNO vlevo zasahující od hrotu až k bránici. Funkční 
vyšetření plic vykazovalo normální hodnoty, alfa-1-antitrypsin 
(A1AT) nebyl snížený. Pod sonografickou kontrolou jsme pro-
vedli hrudní drenáž se zavedením pig-tailu a  odsávali opako-
vaně vzduch, současně byla prováděna oxygenoterapie a inten-
zivní dechová rehabilitace. Při uvedené léčbě i při aktivním sání 
přes tenký drén (20. října – 10. listopadu) bylo docíleno pouze 
malé regrese PNO (ověřeno opakovaným CT vyšetřením), po 
konzultaci s chirurgy jsme tedy indikovali torakoskopii.

 Dne 16. listopadu 2011 byla při videotorakoskopii 
místo očekávaného PNO zjištěna objemná bula (o  průměru 
6,5 cm) levého horního plicního laloku. Byla provedena bulek-
tomie, parciální pleurektomie a pleuroabraze. Mikroskopicky 
byla stěna buly tvořena výrazně vaskularizovaným vazivem 

Ehlers Edvard Lauritz (1863–1937) – dánský dermatolog. Studoval v Kodani, Berlíně, 
Vídni i Paříži. V  roce 1906 byl jmenován vedoucím dermatologického pracoviště ve 
Fredericks Hospital v Kodani, později byl ředitelem v kodaňském Kommunehospitalet.

Danlos Henri-Alexandre (1844–1912) – francouzský dermatolog. Celou svou lékař-
skou kariéru strávil v Paříži. Pracoval v Hôpital Tenon a Hôpital Saint Louis, zkuše-
nosti s laboratorní prací získal především v laboratoři Charlese-Adolpha Wurtze. Svůj 
zájem věnoval vývoji nových arsenových a rtuťových preparátů k léčbě syfilis a kožních 
onemocnění, zkoumal použití radia k léčbě lupus erythematosus či tuberkulóze kůže.

(zdroj informací: archiv redakce)
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s ložisky hyalinizace a s lymfocytárními infiltráty s povrchovým 
mezotelem různého stupně aktivace. Pooperační průběh byl 
zpočátku bez komplikací, plíce rozvinuta, hrudní drén odstra-
něn sedmý pooperační den. Po extrakci drénu ale došlo k čás-
tečnému kolapsu plíce, který si vynutil opětovné zavedení dre-
náže. V následujících dnech došlo opět postupně k rozvinutí levé 
plíce s  možností odstranění drénu. Nemocný zůstal ventilačně 
a oběhově stabilní, bez výraznějších potíží, rány zhojeny per pri-
mam, pacient pokračoval v dechové a pohybové rehabilitaci. Při 
ambulantní kontrole nadále trvá rozvinutí levé plíce, regredovaly 
pooperační změny patrné na skiagramu hrudníku, rány zhojeny 
bez komplikací, spirometricky je nemocný i  nadále bez venti-
lační poruchy. Etiologie objemné solitární buly zůstala neobjas-
něna, anamnéza stran kuřáctví němá, pacient bez významnější 
expozice prašnému prostředí, A1AT v normě, funkční vyšetření 
plic bez prokázané ventilační poruchy již předoperačně.

Diskuse
Většina pacientů s plicními bulami má významnou tabá-

kovou kuřáckou anamnézu, nicméně plicní buly mohou být 
spojeny i s abusem kokainu, marihuany, dále s deficiencí alfa-
-1-antitrypsinu, s deficiencí antichymotrypsinu, s plicní sar-
koidózou (st. III), pneumokoniózou, se syndromem mizející 
plíce, s  Marfanovým syndromem, Ehlers-Danlosovým syn-
dromem či s expozicí skelným vláknům (Wheatley et Estrera 
2004). Nejčastěji nacházíme buly v terénu plicního emfyzému 
u kuřácké CHOPN. Někdy se rozlišuje vlastní „bulózní plicní 
onemocnění“ (bullous lung disease), kdy jsou buly obklopeny 
zdravou plicní tkání, a bulózní emfyzém, kde nacházíme více-
četné buly v plicní tkáni postižené emfyzémem (Pal 2001).

Buly se vytvářejí následkem oslabení stěny alveolů s jejich 
dilatací a destrukcí stěn a splýváním plicních sklípků. Typicky 
se s bulami setkáme především v apikálních částech plic, kde 
se vytváří během nádechu největší pleurální podtlak. Během 
nádechu se buly plní vzduchem, při výdechu pak ventilovým 
mechanismem dochází k air trappingu.

Dostatečně velké buly mohou být patrné již na skia-
gramu hrudníku, nejlépe pak bývají diagnostikovatelné pro-
střednictvím CT, které může ozřejmit i případný sekundární 
PNO či posoudit stav okolní plicní tkáně. Náš nemocný 
neměl v relativně daleké minulosti zhotoven skiagram hrud-
níku, který by pomohl klinickou diagnózu upřesnit, svou roli 
sehrál i údaj o možné traumatické příčině předpokládaného 
pneumotoraxu.

U  izolovaného bulózního postižení jinak zdravé plíce 
bývají pacienti zpravidla asymptomatičtí. V případě náhlého 
zvětšení buly či při vzniku PNO se ale může rozvinout dušnost 
a bolest na hrudi. Komplikací mohou být zmíněný PNO, dále 
infekce, krvácení, vzácně pak plicní karcinom (Pal 2001).

U asymptomatických pacientů s „bulózní plicní nemocí“ 
často postačí roční radiologické kontroly, kuřácká abstinence 
a určitá opatrnost při sportech a jiné větší zátěži.

V  případě podezření na infekční komplikaci zahajujeme 
léčbu antibiotiky nejlépe dle výsledků kultivace. U  infikova-
ných bul, kde selhává konzervativní léčba, je doporučováno 
chirurgické řešení (bulektomie), které je indikováno dále 
také u  sekundárního PNO (zejména u  recidivujícího), při 
zvětšování objemu buly či u  pacientů s  těžkou dušností při 
objemných bulách zaujímajících více než 30 % hemitoraxu 
a komprimujících okolní plicní tkáň (Pal 2001). Chirurgické 
řešení může v uvedeném případě zlepšit plicní funkce, zvýšit 
toleranci zátěže a ulevit od dušnosti. V některých případech 
těžkého bulózního emfyzému lze zvažovat volumredukční 
operaci. Pro účinnou léčbu je samozřejmě důležitá kuřácká 
abstinence a intenzivní dechová rehabilitace.

Závěr
Diagnostika pneumotoraxu či bulózního plicního posti-

žení zpravidla nečiní větší potíže. Často bývají zřejmé i etio-
logické a  patofyziologické souvislosti. Přes využití běžných 
vyšetřovacích metod povahu onemocnění u našeho pacienta 
však ozřejmil až chirurgický nález, otázka etiologie uvede-
ného plicního postižení zůstává nezodpovězena.

Literatura:
Pal, D. Bullous Disease of the Lung. Pulmonary & Critical Care Bulletin 7, 2: 2001.
Wheatley, G. H., Estrera, A. S. Bullous Lung Disease. The Cardiothoracic Surgery 
Network, 2004. dostupné z: http://www.ctsnet.org/sections/clinicalresources/clinical-
cases/article-1.html
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Obr. č. 1a, 1b, 1c: CT plic a mediastina před chirurgickým výkonem
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Úvod
V  předchozím čísle časopisu Kazuistiky v  alergologii, 

pneumologii a  ORL se autoři pokusili navázat na některé 
autoritativní dokumenty a na stávající literaturu k problema-
tice specifické alergenové imunoterapie (AIT, také známé jako 
alergenová vakcinace; pozn.: z literatury zvláště podtrhujeme 
Doporučení výboru ČSAKI pro SIT Rybníček et Seberová 
2009), a  poněkud rozvést praktické aspekty designu (určení 
formy a složení) AIT vakcíny na segmentu pylové alergie.

V článku bylo konstatováno, že vzhledem k množství a cha-
rakteru parametrů, které je nutné při designu AIT vakcíny 
zohledňovat, nejde o postup zcela exaktní, ale jde o uplatnění 
vpravdě ars medicinae každého lékaře tuto léčbu indikujícího. 
Nejen v této souvislosti vyvstává potřeba kritického posouzení 
klinického efektu již probíhající AIT a jejího včasného ukončení 
při efektu nedostatečném. Vzhledem k jedinečným benefitům, 
které tato léčba může pacientovi-alergikovi přinášet oproti stan-
dardní farmakoterapii (Petrů 2007), je vždy vhodné se zamys-
let nad příčinami případného neúspěchu alergenové vakcinace. 
Tam, kde budeme schopni tyto příčiny s  dostatečnou přes-
ností určit, je vhodné zahájit AIT později – znovu, ale v nové 

Pylová AIT – design vakcíny  
(praktické aspekty formy a složení)
2. díl – změna formy a složení vakcíny v průběhu AIT terapie

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

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

alergické rhinokonjunktivitidy a  alergického průduškového astmatu mimo prevenci 
alergenů. Rozhodnutí o indikaci a výběru alergenů AIT vakcíny by mělo být učiněno 
lékařem alergologem s adekvátními zkušenostmi, znalostmi a dovednostmi. Článek se 
zabývá problematikou designu pylové AIT vakcíny, a to se zaměřením na volbu apli-
kační formy AIT vakcíny a na možnosti změny formy a složení AIT vakcíny v průběhu 
běžící terapie.

Summary:
Pollen AIT – design of a vaccine (practical aspects of its form and content)
Part 2 – formulation and content of the vaccine modification during the AIT therapy

Allergen immunotherapy (AIT) is currently the only causal treatment for allergic 
rhinoconjunctivitis and allergic asthma, apart from allergen avoidance. Decision about 
indication and allergen selection of the AIT vaccine should only be made by an allergo-
logist with proper training, expertise and skills. The article is about designing the pollen 
AIT vaccine with a focus on choice of the application form of the AIT vaccine and on 
a possibility to change the AIT vaccine during the course of the therapy.

Nevrlka, J. Pylová AIT – design vakcíny (praktické aspekty formy a složení) 2. díl – změna formy a složení 
vakcíny v průběhu AIT terapie. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 9, 3: 10–16, 2012.

Klíčová slova: 
 � alergeny
 � alergenová imunoterapie
 � pylová vakcína

Key words: 
 � allergens
 � allergen immunotherapy
 � pollen vaccine

adekvátní podobě. Ještě lepší alternativou je však navázat na 
dosavadní úsilí naše i pacienta, respektive na alespoň částečný 
dosavadní terapeutický úspěch, plynulým pokračováním AIT 
v  jiné lépe odpovídající aplikační formě nebo v  jiném uprave-
ném složení.

Aplikační formy AIT – výhody a nevýhody
V současné době jsou k dispozici v ČR tři aplikační formy 

pro AIT: klasická injekční vakcína pro subkutánní podání 
(SCIT – přípravky Phostal, Alutard, a předsezonní Pollinex), 
kapková vakcína pro sublinguální podání (SLIT – přípravek 
Staloral 300) a tablety pro sublinguální aplikaci (zatím pouze 
pro léčbu alergie na pyl travin – přípravky Oralair a Grazax). 
Při volbě aplikační formy AIT zvažujeme různé jejich výhody 
a nevýhody, které se pokusím shrnout v následujícím přehledu:

SCIT
Výhody:
•	 Tradiční forma aplikovaná historicky od roku 1911. Jde 

o nejdéle empiricky ověřený způsob aplikace AIT obecně, 
ale i pro většinu našich indikujících alergologů.
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•	 Nutnost aplikace pod lékařskou kontrolou zajišťuje 
dohled nad pravidelností podávání a  dává možnost 
ad hoc úpravy dávky AIT vakcíny podle aktuálních 
podmínek.

•	 Nutnost aplikace pod lékařskou kontrolou obvykle 
poskytuje více možností pro průběžné monitorování 
klinického stavu pacienta i pro sledování efektu AIT.

•	 aktuálně cena – náklady pro lékaře.

Nevýhody:
•	 Riziko výskytu systémových nežádoucích účinků až 

anafylaxe. Doporučuje se vyhotovit písemný informo-
vaný souhlas pacienta, resp. jeho zákonných zástupců 
(rodiče), s léčbou.

•	 U  významného počtu pacientů výskyt nepříjemných 
lokálních nežádoucích účinků v místě vpichu.

•	 Pro některé pacienty psychicky omezující „krvavá – 
jehlová“ aplikace. Potíže lze očekávat zejména u  men-
ších dětí, ale i u některých dospělých například s tendencí 
k vegetativní dystonii.

•	 Jde o time-consuming postup (vysoká časová zátěž) pro 
pacienta i pro aplikujícího lékaře. Pacient si musí vyhra-
dit čas pro pravidelné docházení na aplikaci, což může 
být problémem zejména v  iniciační fázi podávání SCIT 
(v  běžném schématu jde o  podávání cca jednou týdně 
po dobu několika měsíců). Přitom je třeba respektovat 
dobu vymezenou lékařem pro vakcinace (obvykle nelze 
přijít na aplikaci kdykoli v ordinační době). Dále si paci-
ent musí vyčlenit dostatek času pro sledovací interval po 
aplikaci (nelze odejít hned po aplikaci, požaduje se mini-
málně 30 minut po aplikaci).

•	 Dlouhá iniciační fáze. S aplikací pylové AIT je vhodné 
začít v  dostatečném předstihu před začátkem pylové 
sezony, aby iniciační interval už do ní nezasahoval. Takto 
zajistíme jednak prevenci nežádoucích účinků vyplývají-
cích z „arteficiálního navýšení přísunu alergenu“ při sou-
časné přirozené pylové zátěži v  sezoně, jednak získáme 
šanci na dosažení sledovatelného efektu AIT již v průběhu 
první sezony. To je významné pro udržení pozitivního 
náhledu pacienta na tuto léčbu a  na zachování compli-
ance, přestože rozhodující pro další osud pylové AIT bude 
až posouzení průběhu druhé následné pylové sezony. 
   Nepříjemné je případné prodlužování iniciační fáze 
pro nedodržování aplikačních intervalů. V  této souvis-
losti je třeba dopředu pečlivě zvážit možnosti pacienta 
reálně docházet k  pravidelným aplikacím právě v  inici-
ačním období (např. pracovní nebo studijní časové vytí-
žení, vzdálenost bydliště apod.). Zvažujeme také další, 
na pacientovi přímo nezávislé faktory, například zvýše-
nou nemocnost (iniciační fáze pylové AIT je prováděna 
obvykle v „sezoně respiračních infektů“). U žen fertilního 
věku je třeba zohlednit jejich náhled na podávání vakcíny 
v době případného těhotenství a zásadu ukončit podávání 
AIT v těhotenství, není-li ještě dosaženo udržovací dávky.

•	 Případné delší přerušení aplikace (v udržovací fázi arbit-
rárně nad 12 týdnů) vyžaduje znovu zahájení AIT s opa-
kováním „náročné“ iniciační fáze. To bývá obvykle pro 

pacienty „psychicky špatně stravitelné“. Je proto žádoucí 
předem zdůraznit pacientovi dlouhodobost klasické 
(nikoli jen na jednu sezonu zaměřené) AIT a před jejím 
zahájením také ověřit pacientovy možnosti docházet na 
aplikace v dlouhodobé relaci (například zda pacient nemá 
v  plánu přestěhování, změnu zaměstnání nebo dlouho-
dobý pobyt v zahraničí apod.).

SLIT kapková

Výhody:
•	 Novější, ale už evidence based medicine (EBM) i empi-

ricky dobře ověřená aplikační forma.
•	 Nízké riziko výskytu systémových nežádoucích účinků, 

mizivé riziko anafylaxe. Tato charakteristika umožňuje 
domácí podávání AIT vakcíny bez přímého dohledu 
lékaře. Písemný informovaný souhlas se nepovažuje pro 
tento typ AIT za nutný.

•	 Jde o šetrný, „nekrvavý - neinjekční“ způsob aplikace. 
Proto se jeví jako první volba pro děti a některé „citlivé“ 
dospělé osoby, například pro pacienty s tendencí k vege-
tativní dystonii.

•	 Jde o  time-friendly postup (nízká časová zátěž) pro 
pacienta i pro aplikujícího lékaře. AIT vakcína je apli-
kována doma a  nejsou obvykle nutné zvláštní návštěvy 
u  lékaře vyplývající pouze z  okolností souvisejících 
s podáváním AIT. Nepředstavuje překážku pro pracovní 
aktivity pacienta, školní docházku apod.

•	 Krátká iniciační fáze. Žádoucí udržovací dávky je při 
SLIT dosaženo řádově v  několika dnech až týdnech 
(například u  vakcíny Staloral 300 je při nekomplikova-
ném průběhu iniciační fáze dosaženo udržovací dávky 
v jedenácti dnech). Je tak možno zahájit SLIT oproti SCIT 
v kratším předstihu před začátkem sezony. Pro viditelný 
klinický efekt již v průběhu první pylové sezony je ovšem 
nutné začít aplikaci SLIT tak, abychom včas dosáhli 
dostatečných kumulativních dávek podávaného alergenu. 
Empirická zkušenost a analogie s dávkovacím schématem 
u preparátu Oralair klade tento předstih minimálně tři až 
čtyři měsíce před začátek předmětné sezony.

•	 Případné delší přerušení aplikace (zůstává arbitrární lhůta 
nad 12 týdnů) sice vyžaduje znovuzahájení terapie s opa-
kováním iniciační fáze, ale vzhledem ke krátkému inici-
ačnímu intervalu a domácímu podávání toto oproti SCIT 
nepředstavuje pro pacienta časovou a  „morální“ zátěž. 
Obvykle nedochází ani ke ztrátě nedobraných balení pro 
exspiraci.

•	 Aplikaci není potřeba přerušovat ani při dlouhodobém 
pobytu mimo ČR. Je třeba se pouze vybavit dostatečnou 
zásobou vakcíny odpovídající exspirace.

•	 Aktuálně cena – doplatek pro pacienta.

Nevýhody:
•	 U významného počtu pacientů výskyt lokálních nežá-

doucích účinků v  místě aplikace (orální alergický 
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syndrom, OAS). Na druhou stranu, vyskytnou-li se, 
obvykle dochází k ústupu až vymizení těchto potíží, a tak 
obvykle není nutno pro tyto nežádoucí účinky SLIT 
ukončit. Negativním důsledkům takových potíží, zejména 
předčasnému ukončení AIT, se lze bránit včasnou edukací 
pacienta o povaze, výskytu a obvyklém příznivém vývoji 
těchto nežádoucích projevů, ale i úpravou způsobu apli-
kace, úpravou velikosti dávky (s prodloužením iniciační 
fáze), a  případnou preventivní farmakoterapií antihista-
miniky. Výskyt a  tíže těchto nežádoucích projevů bývá 
vyšší u  pacientů s  preexistujícím OAS v  rámci pylově-
-potravinového syndromu (zejména u alergiků senzibili-
zovaných na pyl břízy).

•	 SLIT vyžaduje disciplinovaného pacienta z  hlediska 
adherence k  této léčbě nebo dohled nad pravidelností 
podávání, například rodiče ve vztahu k dětem a dospívají-
cím. Žádoucí efekt AIT je možno dosáhnout pouze při pra-
videlné aplikaci kapkové AIT vakcíny. Je proto třeba využít 
všech dostupných mechanismů pro zajištění pravidelnosti 
podávání SLIT od opakované pozitivní motivace, přes opa-
kované zdůrazňování vazby efektu této léčby na dodržo-
vání dávkovacího schématu, až k monitorování spotřeby.

•	 Aplikovanou dávku kapek je třeba podržet minimálně dvě 
minuty pod jazykem (na sliznici). U některých pacientů, 
zejména dětských nebo „spěchajících“ dospělých, může 
nastat problém s  tímto požadavkem. Je proto vhodné 
předvést a poté přímo na pacientovi ověřit aplikaci kap-
kové AIT vakcíny cestou placebo vzorku a  v  pozdějším 
průběhu AIT opakovaně pacienta motivovat i k zajištění 
této aplikační podmínky.

•	 Při pobytu mimo domov, například na dovolené, může 
nastat problém se skladováním vakcíny. Kapkovou AIT 
vakcínu je třeba uchovávat v chladu. Lepší než riskovat 
degradaci AIT vakcíny teplem, je vhodné krátkodobé pře-
rušení její aplikace.

•	 Aktuálně vyšší cena – náklady pro lékaře.

SLIT tabletová
Zachovává (s  výjimkou vyššího doplatku a  vázanosti na 

výrobcem určené složení) výhody klasické kapkové SLIT 
a navíc přináší další potenciální benefity:
•	 Vytváří lepší podmínky pro udržení compliance paci-

enta než kapková SLIT. V dávkovacím protokolu table-
tové sublinguální AIT vakcíny nejsou přestávky mezi apli-
kacemi (tableta se užívá každý den). Na takové podávání 
se zvyká snadněji, zvláště když je pacient už zvyklý denně 
užívat jiné léky. U přípravku Oralair jako výhodu hodno-
tím i  samo předsezonně-sezonní dávkovací schéma. Má 
empirická zkušenost je, že většině oslovených pacientů 
připadá takto koncipovaná terapie pylové tj. svou pova-
hou sezonní alergie „více logická“ než celoroční aplikace 
pylové AIT vakcíny a  jsou tak více motivováni k  jejímu 
pravidelnému užívání.

•	 Jde o  stabilní lékovou formu. Nejsou problémy se 
skladováním (vyžadována je jen ochrana před mra-
zem). V  praxi jde tedy o  vhodnou lékovou formu i  pro 

pacienty pobývající často nebo dlouhodobě mimo domov 
vč. pobytů v přírodě nebo v tropických zemích.

•	 Také zde je třeba ponechat tabletu po rozpuštění mini-
málně dvě minuty pod jazykem (na sliznici). Některým 
pacientům se ovšem tableta a  její rozpuštěné reziduum 
drží pod jazykem lépe než výrazně objemnější udržovací 
dávka kapek.

Aplikační formy AIT – změna formy v prů-
běhu terapie

Přes veškeré úsilí indikujícího lékaře se může v průběhu 
času stát zjevným, že zvolená forma AIT není pro daného paci-
enta vhodná. Jde obvykle o dva typy situací. První je výskyt 
nežádoucích příznaků v souvislosti s aplikací AIT. Vzácně jsou 
to nežádoucí účinky systémového charakteru, jejichž výskyt je 
limitující pro indikaci AIT jako takovou. Častěji jde o nežá-
doucí projevy lokální, které však, pokud jsou zvláště inten-
zivní a/nebo nejeví tendenci v čase ustupovat a mizet, mohou 
vést pacienta k přání ukončit léčbu nebo k ztrátě adherence 
pacienta k pravidelné aplikaci AIT vakcíny. V tomto případě 
může být řešením změna aplikační formy AIT, tedy použití 
injekční formy místo sublinguální nebo naopak.

Druhou typickou situací je nedostatečná compliance, resp. 
nedostatečná adherence pacienta k  pravidelnému užívání 
AIT vakcín. Charakteristiky, které mají dostupné aplikační 
formy AIT ve vztahu ke compliance, vyplývají z výše uvede-
ných „výhod a  nevýhod“. Můžeme je shrnout tak, že SCIT 
představuje, zejména ve své iniciační fázi, pro pacienta nut-
nost přizpůsobit svůj časový program a vynaložit určité úsilí 
k  docházení na aplikace. Na druhou stranu je pravidelnost 
aplikací pod dokonalou kontrolou lékaře. Naopak SLIT je pro 
většinu pacientů komfortnější, ale vyžaduje disciplínu v dodr-
žování dávkovacího schématu a ze strany lékaře jsou možnosti 
kontroly omezené. Dle názoru autora je nedostatečná com-
pliance pacienta hlavní příčinou event. selhání sublinguální 
formy AIT. Proto je třeba v průběhu SLIT pacienta opakovaně 
motivovat k pravidelnosti v užívání vakcíny a kontrolovat tuto 
monitorováním spotřeby předepsaných balení. Ale už v indi-
kační fázi můžeme s určitou přesností posoudit předpoklady 
pacienta k pravidelnému užívání „domácí“ terapie – nápově-
dou mohou být dosavadní zkušenosti s compliance běžných 
léků i v nealergologických indikacích.

Složení AIT vakcíny – úprava složení v prů-
běhu terapie

Pokud jako příčinu nedostatečného terapeutického efektu 
běžící AIT neodhalíme noncompliance pacienta, nabízí se 
ještě, z  příčin určitelných a  sanovatelných, možnost neopti-
málního složení použité AIT vakcíny. Jak už bylo konstato-
váno, design vakcíny je záležitostí velmi náročného posouzení 
množství vlivů (nejenom alergenní povahy) a  jejich dopadů 
na klinický stav pacienta v  průběhu sezony. Předpokladem 
je velmi podrobná anamnéza, která vyžaduje dobře pouče-
ného a spolupracujícího pacienta. I při největší snaze se však 
nemůžeme vyhnout případům, kdy až v průběhu běžící AIT 
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zjistíme, že údaje získané původně od pacienta nebyly zcela 
přesné, nebyla správně provedena jejich interpretace nebo 
vývoj v dalších letech jinak nepotvrdil některé naše původní 
pro složení AIT vakcíny určující premisy.

Nezávislým rizikem pro efekt alergenové imunoterapie je, 
i při správném určení příčinných alergenů, indikace směsné 
AIT vakcíny. Na jedné straně máme zdánlivě šanci na co nej-
širší terapeutický záběr (můžeme „ovlivnit vše“). Na druhé 
straně je tu velmi reálná možnost, že se nepodaří dosáhnout 
u  některých nebo i  u  všech zvolených alergenů dostateč-
nou kumulativní dávku nutnou pro žádoucí klinický účinek 
(Zuberbier et al. 2010). Směsná vakcína pak nemusí mít efekt 
vůbec nebo jej má pouze omezený a nedostatečný nebo zúžený 
jen na určité její složky. Některá doporučení včetně součas-
ného českého proto dávají přednost při polyvalentní pylové 
alergii podávání dvou nezávislých jednosložkových AIT vak-
cín (Rybníček et Seberová 2009). Pokud už máme směsnou 
vakcínu zavedenu, řešením může být zúžit (fokusovat) složení 
AIT vakcíny na jediný klinicky dominantní alergen.

Ve výše uvedených případech je žádoucí včas probíhající 
hyposenzibilizaci zastavit nebo tam, kde je to možné, se jí 
pokusit optimalizovat úpravou složení AIT vakcíny. Z prak-
tického hlediska je třeba vzhledem k potenciálnímu ohrožení 
pacienta začít podávat AIT vakcínu s  novým složením „od 
začátku“ tj. v  iniciálním dávkovacím schématu (tedy přede-
psat iniciální balení). To jistě není problém v případě SLIT, ale 
vzhledem k náročnosti ve smyslu času a vynakládaného úsilí 
může být nepříjemnou a  limitující záležitostí u  SCIT. Tam 
si v zájmu zachování spolupráce s pacientem musíme někdy 
pomoci i současnou změnou aplikační formy na „pohodlnější“ 
a  na délku iniciace méně náročnou formu kapkovou nebo 
tabletovou. Výjimkou jsou dle mínění autora případy, kdy 
změna složení injekční AIT vakcíny spočívá ve vypuštění jed-
noho nebo více alergenů z původní směsi, jejichž terapeutický 
význam byl nově posouzen jako problematický. Tomu samo-
zřejmě odpovídá zvýšení množství složky zbývající, která se 
dle nových poznatků jeví pro dosažení terapeutického efektu 
jako rozhodující. Navýšení již „zavedené“ složky (tj. složky 
podávané v  rámci směsné AIT vakcíny dlouhodobě v  kon-
centraci odpovídající udržovací dávce) musí být samozřejmě 
v zájmu ochrany pacienta postupné. Autor používá zavedené 
schéma s postupným zvyšováním objemu žádoucího alergenu 
o 0,1–0,2 ml s cca týdenním odstupem. Určení velikosti počá-
teční dávky je věcí jednoduché matematiky, kdy volíme dávku 
ekvivalentní objemovému podílu daného alergenu v původní 
směsné AIT vakcíně, resp. v případě přípravku Phostal dávku 
poloviční (jak je doporučeno při první aplikaci z  nového 
balení). Celý proces je obvykle pro pacienta nelimitující zále-
žitostí několika mimořádných návštěv – aplikací.

Kazuistika: změna složení směsné AIT vakcí-
ny v průběhu terapie (fokusace)

Pacient – muž, ročník 1980 byl sledován v naší alergolo-
gické ambulanci s  diagnózou sezonní alergická rýma (per-
zistující středně těžká) od roku 2008. Dříve v péči alergologa 
pediatra.

Anamnéza (stav před indikací AIT)
Rýma sezonní byla poprvé patrná v 10 letech věku. Potíže 

typu dráždění a sekrece z nosu a očí dlouhodobě udával v roz-
mezí březen až září, maximum potíží při převzetí do péče 
v roce 2008 udával na období časného jara (březen–duben). 
Naopak po sezoně 2009 datoval pacient její začátek až v měsíci 
květnu s trváním do července, a to bez výraznějšího vrcholu. 
Subjektivně byla sezona 2009 oproti roku 2008 s  mírnějším 
průběhem. Typická je závislost potíží pylového charakteru 
(z hlediska počasí i prostředí). Konkrétně evokoval jen vyso-
kou trávu. Mimo sezonu byl (a  stále je) zcela bez typických 
potíží. Výjimkou jsou potravinové potíže typu OAS až k otoku 
rtu a  sliznice pod jazykem na lískové a  vlašské ořechy a  na 
tepelně neupravené jablko. Dechové potíže a příznaky posti-
žení dolních cest dýchacích neměl (a stále nemá) vč. námahy 
v  sezoně v  přírodě. Spirometrické výsledky jsou s  nadprů-
měrnými hodnotami, stabilní bez ohledu na roční období. 
Metodika eNO nebyla k dispozici. Standardní léčba se opírala 
o  sezonní podávání tabletových antihistaminik (loratadin, 
Claritine – později desloratadin, Aerius). Ordinována byla 
preventivní aplikace od počátku měsíce března až do konce 
prázdnin, přiznával však výraznou nedůslednost v  pravidel-
nosti užívání, spíše bral léky on demand za potíží. Zvolená 
antihistaminika byla v běžné dávce obvykle s plným efektem, 
výjimkou dle pacienta bylo jarní období sezony 2008.

Objektivní nález
K objektivizaci alergenů byly provedeny:
1. SPT (Alyostal Prick) říjen 2009: pozitivní (kont-

rola 5/10)  pyly břízovitých (20/30), 5 travin (5/7), 
4 obilí (5/15), žita (5/20) a  pelyňku (8/10), nega-
tivní byly mimo jiné pyl ambrozie i plísně Alternaria 
a Cladosporium;

2. vyšetření sIgE (Immulite) říjen 2009: pozitivní pyly 
travin a žita (Jílek (3) 14,26 kIU/l, směs GX1 (3) 6,36 
kIU/l, Žito (3) 14,02 kIU/l) + pyly břízy (Bříza (3) 8,45 
kIU/l, líska (2) 1,36 kIU/l, Olše negativní) + slabě pyl 
pelyňku (Pelyněk černobýl (1) 0,54 kU/l) – negativní 
pyl ambrozie a merlík.

Indikace AIT
Pacient byl vyhodnocen jako vhodný pro nasazení AIT. 

Cílem bylo především zlepšit průběh sezony, ale i zlepšit pro-
gnózu ve smyslu případné progrese alergického pochodu. 
Bylo rozhodnuto zahájit SCIT směsnou pylovou vakcínou 
Phostal ve složení 40 % bříza + 30 % 5 travin + 15 % žito + 15 
% pelyněk.

Při určení aplikační formy AIT vakcíny bylo zohledněno:
•	 podezření na budoucí problematickou compliance paci-

enta k  domácí sublinguální léčbě (vzhledem k  riziko-
vému věku a „habitu“, ale i vzhledem k dosavadním zku-
šenostem s  dodržováním schématu preventivní sezonní 
farmakoterapie);

•	 výrazná intenzita projevů OAS v rámci pylově potravino-
vého syndromu;

•	 tehdejší vyšší doplatky na SLIT vakcíny.
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Při určení složení AIT vakcíny bylo bohužel vycházeno 
z ambiciózního záměru „ovlivnit vše“. Síla jednotlivých složek 
byla určena s ohledem na tehdy předpokládaný význam aler-
genu pro klinické potíže pacienta. V  této souvislosti nebylo 
zcela zřejmé, zda klinicky dominují pyly břízy nebo pyly tra-
vin a obilí, vzhledem k diskrepanci v údajích o sezoně 2008 
a 2009.

NO (stav za probíhající AIT)
Aplikace SCIT Phostal probíhala bez komplikací, pacient 

dodržoval dávkovací schéma, plné udržovací dávky (0,8 ml 10 
IR) dosaženo v dubnu 2010.

V sezoně 2010 udával pacient maximum potíží typu ARK 
už v časném jarním období (březen–duben) ve zjevné pylové 
vazbě. V tomto období byla nutná denně medikace antihista-
miniky, celkově pacient hodnotil intenzitu potíží jako obdob-
nou roku 2008. V průběhu května došlo k ústupu v intenzitě 
potíží a  k  snížení spotřeby farmakoterapie na cca 2–3 dny 
v týdnu, resp. podle kontaktu s přírodou. Toto hodnotil paci-
ent jako výrazné zlepšení oproti předchozím letům. Potíže 
zcela odezněly do začátku července.

V  sezoně 2011 byly opět výrazné potíže typu ARK již 
v  období březen až začátek května, kdy v  podstatě denně 
užíval antihistaminika. Naopak po půli května dokumento-
val v  „deníku alergika“ už jen omezený počet dnů patrných 
potíží (celkem 19 dnů), které byly obvykle jen mírné inten-
zity a  s  výjimečnou potřebou on demand farmakoterapie 
(spotřeba 6 tbl.). Celkově pacient hodnotil toto období jako 
výrazný pokrok vůči předchozím létům. Potíže zcela odezněly 
do konce června.

Hodnocení probíhající AIT
Z  údajů klinického monitoringu vyplynulo dle autora 

s velkou pravděpodobností několik skutečností.
1. Klinické projevy senzibilizace na pelyněk jsou přinej-

menším od doby převzetí pacienta do péče v roce 2008 
minimální až žádné, a to bez ohledu na AIT.

2. Pyl travin (a obilí) je klinicky významný alergen a vše 
nasvědčuje efektu AIT vůči tomuto faktoru.

3. Dominantním pylovým obdobím pacienta je období 
časného jara, které v souladu s výsledky testů na aler-
geny odpovídá velmi suspektně alergii na pyl břízy. 
Není zatím vůbec patrný efekt AIT na klinickou mani-
festaci alergie v tomto období.

Z výše uvedených souvislostí vyvstává otázka, jak vysvětlit 
odporující si údaje pacienta o průběhu sezony 2009 (začátek až 
v květnu). Vysvětlení jsem hledal v počáteční nedůslednosti ve 
svých požadavcích na vedení záznamů o průběhu sezony paci-
entem. Přinejmenším mi dnes připadá zřejmé, že za okolnosti 
protichůdných anamnestických údajů, bylo vhodnější posu-
nout rozhodnutí o indikaci a složení AIT vakcíny do dalších 
let až po upřesnění průběhu sezony tohoto pacienta. Nedávno 
zveřejněný článek garanta PIS doc. Rybníčka (Rybníček 2012) 
mi ale dal ještě jedno možné vysvětlení. Autor názorně v gra-
fech prezentuje výskyt množství pylových zrn dominantních 
českých alergenních producentů v  ovzduší v  letech 1992 až 

2011 a konstatuje, že u pylů břízy dochází k jednoznačně nej-
větším výkyvům. Toto vysvětluje částečně velmi nestabilním 
jarním počasím, ale také skutečností, že u  vytrvalých rost-
lin – cituji: „po jednom až dvou, výjimečně až třech silných 
květních letech si musí rostlina odpočinout a následují jeden, 
dva, opět výjimečně až tři roky slabšího květu.“ Z grafů uve-
dených v článku vyplývá, že v životní oblasti pacienta (Brno) 
byl rok 2008 sezonou v  posuzovaném období maximální 
a naopak na rok 2009 došlo k výraznému poklesu koncentrace 
pylových zrn břízy v ovzduší.

Objektivní nález
Ke kontrole objektivizace alergenů bylo v říjnu 2011 prove-

deno vyšetření sIgE (Immulite) s potvrzením starších nálezů: 
pozitivní pyly travin a žita (Jílek (3) 10,04 kIU/l, směs Bojínek 
(3) 5,76 kIU/l, Žito (3) 6,80 kIU/l) + pyly břízy (Bříza (3) 4,34 
kIU/l, Líska negativní) + pyl pelyňku (Pelyněk černobýl (2) 
1,21 kU/l) – negativní pyl ambrozie.

Většina literatury uvádí, že v současné době nejsou k dis-
pozici žádné spolehlivé laboratorní alternativy k hodnocení 
efektu AIT, a  to včetně alergen-specifických IgG4 protilá-
tek (Rybníček et Seberová 2009). Přesto jsem jako pomocný 
(nikoli rozhodující) parametr k  zhodnocení průběhu AIT 
vyšetřil i sIgG4 s těmito výsledky (naše norma do 100 kIU/l): 
Jílek 526, Bojínek 490, Bříza 766, Pelyněk 28.

Změna složení AIT vakcíny (fokusace)
Ze zhodnocení výše uvedených faktorů vyplynula autorovi 

především potřeba v  zájmu optimalizace efektu probíhající 
AIT posílit dávku alergenu břízy. Naproti tomu se jako zcela 
zbytečné a nesmyslné jevilo zařazení pelyňku. Terapie zamě-
řená na pyl travin se jako jediná osvědčila a jevilo se žádoucí 
v ní pokračovat. Autor se rozhodl využít stávající dobré spolu-
práce pacienta a už dosaženého částečného efektu vůči pylům 
travin a řešit situaci optimalizací (fokusací) složení SCIT vak-
cíny Phostal z původních 40 % pylu břízy (tj. při plné udržo-
vací dávce 0,8 ml vakcíny z objemového podílu 0,32 ml) na 
70 % pylu břízu (tj. na udržovací objem 0,56 ml). Zachován 
byl obsah 30 % pylů travin. Vlastní provedení spočívalo 
v postupné aplikaci nového složení v celkové dávce postupně 
0,2 ml (tedy objemový podíl břízy 0,14 ml) – 0,3 ml (tedy 
objemový podíl břízy 0,21 ml) – 0,4 ml (tedy objemový podíl 
břízy 0,28 ml) – 0,6 ml (tedy objemový podíl břízy 0,42 ml) 
a konečně plná udržovací 0,8 ml (tedy objemový podíl břízy 
0,56 ml) podáváno s odstupy cca 1 týdne. Fokusace proběhla 
bez komplikací.

NO (stav současný)
Aplikace SCIT Phostal probíhá bez komplikací, pacient 

dodržuje dávkovací schéma. V sezoně 2012 byly první potíže 
dne 16. 3. Oproti minulým létům nebyly potíže v jarním čas-
ném období mnohé dny patrné vůbec, a pokud ano byly fru-
stní až mírné, obvykle jen typu svědění očí. Vůbec nepoužil 
v  tomto období antihistaminika (sic). Meziroční zlepšení je 
tedy zcela zásadní.

V období pylů travin byly potíže jen nepravidelné podle 
kontaktu s  přírodou, a  to nejpozději do začátku července 
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(v „deníku alergika“ dokumentuje celkem 15 dnů). Intenzitu 
potíží a „toleranci přírody“ v tomto období však hodnotí jako 
další zlepšení oproti sezoně 2011. Spotřeba on demand far-
makoterapie byla nicméně o něco větší (celkem 10 tablet) – 
vysvětluje ji tím, že „nešetřil“.

Zhodnocení změny složení AIT vakcíny (fokusace)
Podle názoru autora se změna ukázala jako přínosná. 

Otázkou je, zda optimální by nebylo spíše použít dvě 
zvláštní vakcíny (současně nebo postupně) s  jednodru-
hovým složením a  tedy vyšší udržovací dávkou relevant-
ního alergenu. Soudím, že toto se ozřejmí v průběhu další 
sezony.

Závěr
Specifická alergenová imunoterapie je nejen alternativní, 

kauzálně zaměřenou, léčebnou možností alergické rýmy, ale 
oproti standardní farmakoterapii navíc v  současnosti jedi-
nou možností preventivní ochrany pylového alergika před 
vývojem od monosenzibilizace k  polyvalentní alergenové 
senzibilizaci (Pajno et al. 2001) a před progresí patofyziolo-
gického pochodu z alergické rýmy k průduškovému astmatu 
(Möller et al. 2002). Abychom plně využili těchto jedineč-
ných vlastností, je třeba věnovat odpovídající úsilí a  maxi-
mum svých znalostí i dovedností nejenom indikaci AIT vak-
cíny, ale i monitoringu jejího efektu. V případě, že efekt AIT 
není dostatečný nebo jinak dodatečně vyvstane najevo neop-
timální složení nebo aplikační forma AIT vakcíny, je třeba 
co nejdříve tuto terapii ukončit nebo ještě lépe odpovídají-
cím způsobem ji modifikovat. Cílem je, mimo jiné, zachovat 
spolupráci a zájem pacienta o tuto jedinečnou, ale aplikačně 
nikoli nenáročnou terapii.

Zkratky
AIT – (specifická) alergenová imunoterapie, hyposenzibilizace, nepřesně „vakcinace“
ARK – alergická rhinokonjunktivitida
eNO – exhaled nitric oxide, oxid dusnatý ve vydechovaném vzduchu
OAS – orální alergický syndrom
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
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XX. Severočeská imunologická konference
Novobarokní budova divadla byla postavena v letech 1908–1909 vídeňským 

architektem Alexandrem Grafem. Výzdobě interiéru dominuje nástropní freska 
znázorňující alegorie Podnikání, Pilnosti, Obchodu, Dopravy a Průmyslu, které 
jako novodobé múzy provázejí Apollóna. Bez zajímavosti jistě není fakt, že 
v květnu roku 1945 bylo divadlo na krátkou dobu (jeden měsíc) přejmenováno 
na „Slovanské divadlo Beneše a Stalina“.

Éra obou zmíněných státníků je nenávratně pryč a divadlo dnes hostí vyhlá-
šený umělecký soubor. Ve dnech 21.–22. září 2012 se v budově Severočeského 
divadla opery a baletu konal jubilejní XX. ročník Severočeské imunologické 
konference.

Odbornou záštitu nad konferencí tradičně převzali MUDr. Dalibor Jílek, 
CSc. a RNDr. Vlastimil Král, CSc. z Centra imunologie a mikrobiologie 
Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem a zajistili zúčastněným alergologům 
a klinickým imunologům kvalitní odborný program. Letošní ročník byl věno-
ván především tématu imunodeficiencí a dále také alergologické diagnostice.

Druhé ze jmenovaných témat bylo uvedeno přehledovou přednáškou doc. 
MUDr. Petra Panznera, CSc. o možnostech diagnostického využití alerge-
nových složek, navázala pak sdělení věnované speciálnější problematice – 
laboratorní diagnostice alergie na léky, diagnostickým metodám při alergii 
na jed hmyzu ad.

Problematika imunodeficience byla reprezentována většinou přednese-
ných příspěvků a zahrnula přednášky obecného a přehledového charakteru 
(Diagnostika pacientů s humorálními imunodeficiencemi) i speciální sdělení 

(Registr primárních imunodeficiencí) a kazuistiky. Vybraná sdělení se Vám 
pokusíme blíže představit v některém z budoucích čísel.

Hladký chod organizace zajistila ústecká agentura BEST servis.
(kviz, kla)

Zpráva

Obr. č. 1: Odborní garanti akce: MUDr. Dalibor Jílek, CSc.  
a RNDr. Vlastimil Král, CSc.

Obr. č. 3: Severočeské divadlo opery a baletuObr. č. 2: Severočeské divadlo opery a baletu

www.alergoPomocnik.cz

Registrujte se ZDARMA 
na internetové adrese

POMOCNÍK
    alergologa    na internetu
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Úvod
Pojmy jako tabákový kouř z  druhé ruky (secondhand 

smoke) či tabákový kouř v prostředí (environmental tobacoo 
smoke, ETS) jsou známé již delší dobu. Nedávno se k  nim 
přiřadil i  pojem kouř z  třetí ruky (thirdhand smoke): pro-
kazatelné stopy tabákového kouře v  kobercích či záclonách 
místností, kde se dlouho nekouřilo, případně na pleti, šatech 
a vlasech toho, kdo vyšel ze zakouřené místnosti (Tillet 2011).

Zdravotní rizika či nepříjemný zápach však nemusí být 
jediným důvodem, proč by kuřáci měli kouřit opravdu jen 
tam, kde kouřem neobtěžují druhé: ojediněle se najdou vysoce 
citliví lidé, pro které i minimální stopa tabákového kouře zna-
mená podstatnou životní komplikaci. Typický je následující 
popis v literatuře zcela neodborné.

„…Dále se musím zmínit o prokletí, které nás postihlo… 
Jarmila jela se svou kamarádkou do Tunisu… Obě se vrátily 
s  jakousi záhadnou virovou infekcí. Projevovalo se to jako 
chřipka, ale Jarmila se těch příznaků nemohla po dlouhé 
týdny zbavit. Když se konečně uzdravila, zůstala jí extrémní 
alergie na cigaretový kouř – sebemenší stopa kouře ve vzdu-
chu ji dovedla tak rozkašlat, že popadala dech a trvalo týdny, 
než se kašle zbavila. Tento symptom se časem nezlepšoval, ba 

Přecitlivělost na tabákový kouř/ 
nesnášenlivost tabákového kouře  
bez vyjasněné patogeneze – kazuistika

 
Eva Králíková1,2, Štěpán Podzimek3

1 Ústav hygieny a epidemiologie, 1. LF UK a VFN, Praha
2 Centrum pro závislé na tabáku, III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu,  
  1. LF UK a VFN, Praha
3 Ústav klinické a experimentální stomatologie, 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn:
Popisujeme případ čtyřicetileté nekuřačky, která nikdy nebyla vystavena expozici 

tabákovému kouři. Během těhotenství ve 39 letech se u ní objevila extrémní přecitli-
vělost nejen na tabákový kouř v prostředí, ale i na sebemenší pach tabákového kouře. 
Nyní, rok po porodu, potíže stále trvají. Pociťuje silnou nauzeu až vomitus, bez dušnosti 
či jiných alergických projevů. Příčinu potíží se nepodařilo určit.

Summary:
Hypersensitivity to the tobacco smoke/intolerance of tobacco smoke without veri-
fied pathogenesis – a case report

We describe the case of a 40-years-old never-smoker, who was never exposed to 
environmental tobacco smoke (ETS). During pregnancy at the age 39 she developed 
extreme sensitivity to ETS or even to the slightest smell of it. It still persists, now one 
year after the delivery. She feels strong nausea or even vomited without shortness of bre-
ath or any other allergy symptoms. We did not find the clear cause of her hypersensiti-
vity to ETS.

Králíková, E., Podzimek, Š. Přecitlivělost na tabákový kouř/nesnášenlivost tabákového kouře bez vyjasněné 
patogeneze – kazuistika. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 9, 3: 18–19, 2012.

Klíčová slova: 
 � tabákový kouř
 � přecitlivělost
 � nauzea
 � vomitus

Key words: 
 � tobacco smoke
 � hypersensitivity
 � nausea
 � vomiting

právě naopak. To znamenalo, že jsme nadále nemohli přijímat 
hosty, kteří byli kuřáci. Došlo to tak daleko, že i když náš host 
šel kouřit na zahradu, jakmile se vrátil, Jarmila se rozkašlala, 
protože čpěl tabákem.

Nabylo to takového rozměru, že jsme nadále nemohli 
do restaurace, měli jsme těžkosti najít v  hotelu nekuřácký 
pokoj, kde by ze záclon a koberců nepáchly cigarety, nemluvě 
o letecké dopravě v době, kdy se v letadlech kouřilo… Totéž 
se týkalo cestování vlakem. Jakmile někdo kouřil na chodbě, 
kouř pronikl do kupé špatně se dovírajícími dveřmi.

Ztratili jsme přátele, kteří kouřili… Kuřáci nás nejednou 
hrubě napadli a  řekli mé ženě, že když je tak nemocná, má 
zůstat doma. Zkrátka a  dobře, lidem, kteří měli kupříkladu 
zlomenou nohu nebo byli jinak zneschopněni, kdekdo spě-
chal na pomoc nebo aspoň postiženému projevil sympatie. 
Nic takového ale neplatilo pro Jarmilu, musela si to protrpět 
sama….“ (Pollak 2010).

Kazuistika
Na Centrum pro závislé na tabáku se obrátila 40letá žena, 

která nikdy nekouřila, ani doma nebyla vystavena tabáko-
vému kouři. Během těhotenství se začala stupňovat citlivost 
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Přecitlivělost na tabákový kouř/nesnášenlivost  
tabákového kouře bez vyjasněné Patogeneze – kazuistika

na tabákový kouř a  to i  jen pokud byl v  její blízkosti kuřák, 
který momentálně nekouřil. Okamžitě měla nauzeu až vomi-
tus, bez dušnosti. Potíže se vystupňovaly v době porodu, nyní, 
rok po porodu, se intenzita pomalu zmenšuje, ale stále trvá. 
Například stojí-li ve frontě vedle kuřáka (který nekouří, ale je 
cítit kouř), musí pro silnou nauzeu okamžitě odejít.

Pacientka neměla významnou rodinnou ani osobní 
anamnézu a byla bez alergické anamnézy. Krevní obraz, bio-
chemie, C-reaktivní protein, imunoglobuliny včetně IgE – bez 
patologického nálezu. Testování tolerance na kovy (MELISA) 
ukázalo mírně zvýšenou citlivost na zlato, stříbro, thiomersal, 
rtuť, cín, palladium a měď.

Diskuse
V literatuře jsme nenašli relevantní případy, ačkoli v našem 

centru to nebyl případ jediný. Jedna práce se zabývala kož-
ními testy s výtažky tabáku, bez jasných výsledků (Harper et 
al. 2001). Nejen tabák jako takový, ale i tabákový kouř a ETS 
obsahují významné množství různých kovů (Bernhard et al. 
2005). Popisovanou kazuistiku by případně mohla objas-
nit souvislost mezi tabákovým kouřem a  aktivitou estroge-
nového receptoru alfa, která byla popsána v  práci Martina 
a  kol. (Martin et al. 2003) a  prokázala, že nízké dávky kon-
denzátu tabákového kouře vyvolávají v buněčných kulturách 
i u zvířecího modelu shodné účinky jako estrogen, mezi které 
patří nauzea až vomitus, které pacientka udávala po kontaktu 
i s momentálně nekouřícím kuřákem.

Kadmium, arsen a další kovy ve formě kationtů, které jsou 
obsaženy v  tabákovém kouři, se nazývají metaloestrogeny 
a jsou schopné aktivovat estrogenní receptor stejně jako estro-
gen (Byrne et al. 2009; Garcia-Morales et al. 1994; Johnson 
et al. 2003; Martin et al. 2007; Safe 2003; Stoica et al. 2000a; 
2000b). Stejně tak estrogenní receptor mohou aktivovat i látky 
ve formě anionů jako jsou například dusitany, které jsou také 
obsaženy v tabákovém kouři (Veselik et al. 2008). Je známo, 
že nauzea a  vomitus jsou přímo úměrné dávce estrogenu 
a mohly u naší pacientky být tedy vyvolány i velmi nízkými 
dávkami tabákového kouře v jejím okolí.

Závěr
Alergie na tabákový kouř není nijak ojedinělá, většinou 

má však širší alergologické souvislosti. V  tomto případě se 
však nejednalo o  klasickou alergii a  bohužel musíme kon-
statovat, že jsme nenašli vysvětlení. Praktickým výstupem by 

mohl být impuls k tomu, abychom nebagatelizovali problémy 
spojené s ETS.
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Úvod
Pacienti s chronickými obstrukčními nemocemi respirač-

ního ústrojí (asthma bronchiale, chronická obstrukční nemoc 
plic – CHOPN) tvoří majoritní část dlouhodobě, mnohdy 
celoživotně dispenzarizovaných resp. léčených osob v  terén-
ních plicních ambulancích (PNE), dříve ambulance tuber-
kulózy a respiračních nemocí (TRN). To potvrzuje i skladba 
pacientů oddělení respiračních nemocí LERYMED spol. s r.o. 
(viz obr. č. 1). Během dlouhodobé léčby je nutno monitoro-
vat a aktivně pátrat po výskytu dalších respiračních komorbi-
dit, které u kuřáků či bývalých kuřáků představuje především 
karcinom plic. V naší kazuistice prezentujeme průběh výskytu 
čtyř respiračních komorbidit u  dnes 67letého muže během 

Karcinom plic u pacienta  
s tuberkulózou a astmatem

 
Eva Kašáková, Viktor Kašák

LERYMED spol. s r.o., Oddělení respiračních nemocí, Praha

Souhrn:
V kazuistice popisujeme případ dnes 67letého muže, exkuřáka, který během 10 let 

prodělal čtyři komorbidity (tuberkulózu, asthma bronchiale, pneumonii, karcinom 
plic) respiračního ústrojí.

Summary:
Lung cancer in a patient with tuberculosis and asthma

We present a case study of a now 67 years old man, exsmoker, with four respira-
tory comorbidities (tuberculosis, asthma, pneumonia, lung cancer) occurred during ten 
years.

Kašáková, E., Kašák, V. Karcinom plic u pacienta s tuberkulózou a astmatem. Kazuistiky v alergologii, 
pneumologii a ORL 9, 3: 20–23, 2012.

Klíčová slova: 
 � tuberkulóza
 � asthma bronchiale
 � pneumonie
 � karcinom plic

Key words: 
 � tuberculosis
 � asthma
 � pneumonia
 � lung cancer

jeho 22leté léčby a sledování na našem terénním pneumolo-
gickém oddělení respiračních nemocí.

Kazuistika
V roce 1991 byl na naše oddělení z protialkoholního stře-

diska odeslán pacient, nyní 67letý muž, k vyšetření lékařem 
pro námahovou dušnost. Byl kuřák s původní náloží 182 000 
cigaret, do roku 1990 pracoval jako voják z povolání a v době 
vyšetření jako strojník v  teplárně, byl svobodný bez rodin-
ného zázemí. Bylo mu provedeno fyzikální vyšetření, radiofo-
togram hrudníku (110 mm x 110 mm) a spirometrické vyšet-
ření, vše s normálním nálezem. Přesto byl dispenzarizován na 
našem oddělení jako kuřák s rizikem vzniku karcinomu plic.

Tuberkulóza
V  říjnu roku 1998 byl pacient hospitalizován na plic-

ním oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice (FTN), 
kde mu byla diagnostikována tuberkulóza (TB) plic s  roz-
padem v  pravém horním plicním poli (obr. č. 2). Vyšetření 
sputa na bakterie komplexu Mycobacterium tuberculosis (BK) 
bylo mikroskopicky i  kultivačně pozitivní. Byla zahájena 
léčba antituberkulotiky (AT) v  celkové denní dávce isonia-
zid (Nidrazid) 300 mg, rifampicin 300 mg, ethionamid 400 
mg. V listopadu 1998 byl pacient přeložen do odborné TRN 
léčebny ve Vyšším Brodě, kde bylo pokračováno v  iniciální 
antituberkulózní léčbě. Po propuštění z léčebny v únoru 1999 
se na naše oddělení nedostavil, nereagoval ani na opakované 
pozvánky a AT léčbu přerušil. Dostavil se po třech měsících 
(v květnu 1999) a následně docházel na naše oddělení třikrát 
týdně na kontrolovanou AT léčbu. V červenci 1999 léčbu opět 
přerušil. V  srpnu 1999 byla hlášena znovu mikroskopická 
i kultivační pozitivita ze sputa a pacienta jsme v září odeslali 
ke druhé hospitalizaci do TRN léčebny ve Vyšším Brodě, kde 
se léčil do ledna roku 2000. Po propuštění z léčebny opět na 
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Karcinom plic u pacienta  
s tuberKulózou a astmatem

Pneumonie
V  prosinci 2007 přišel pacient pro další obtíže. Stěžoval 

si na vrůstající dušnost, kašel s  expektorací purulentního 
sputa bez krve, měl febrilie do 38 °C. Provedli jsme sumační 
skiagram hrudníku v  zadopřední a  levé boční projekci, kde 
byl nález pneumonie v  levém dolním poli. Pacientovi byla 
nasazena antibiotická léčba kalium klavulanát, amoxicilin 
(Augmentin) tbl 1 g po 12 hodinách a na oddělení dostal stan-
dardní bronchodilatační inhalaci: salbutamol (Ventolin roz-
tok) plus ipratropium bromid (Atrovent roztok). Pacient byl 
pozván ke kontrole za 14 dní. Dostavil se, cítil se lépe, tep-
loty neměl, sedimentace erytrocytů (FW) byla 70/hod a  na 
skiagramu hrudníku byla jen částečná regrese pneumonie, 
proto byl nasazen klarithromycin (Klacid SR) tbl 500 mg 1 za 
24 hodin. Kontrolní skiagram hrudníku byl proveden za 14 
dní a prokázal významnou regresi pneumonie, pacient se cítil 
dobře, FW poklesla na 20/hod. Přesto byl pozván na kontrolní 
skiagram hrudníku za tři měsíce.

Karcinom
Kontrolní skiagram hrudníku ve dvou projekcích, 

který byl proveden s odstupem tří měsíců (v dubnu 2008) 
po skončení léčby pneumonie, prokázal kulovitý, od okolí 
poměrně ohraničený stín v levém dolním poli. Bylo vyslo-
veno podezření na bronchogenní karcinom (BRCA) (obr. č. 
4). Pacient byl odeslán k provedení bronchoskopie (BRSK) 
na Pneumologickou kliniku FTN. BRSK přímo neproká-
zala patologický nález, ale byl odebrán materiál k  dalším 
vyšetřením. Cytologicky byly zachyceny buňky nemalobu-
něčného bronchogenního karcinomu (NSCLC), bylo ještě 
doplněno CT hrudníku, které diagnózu bronchogenního 
karcinomu podpořilo, následně byla indikována levostranná 
horní lobektomie. Operace byla provedena dne 26. června 
2008, pooperační průběh byl bez komplikací, pacient byl 
propuštěn v dobrém zdravotním stavu domů a byl pozván 
za měsíc (srpen 2008) k onkologické kontrole na plicní kli-
niku FTN. Konečná diagnóza bronchogenního karcinomu 

Obr. č. 2: Zadopřední skiagram hrudníku (říjen 1998) – 
tuberkulóza plic s rozpadem
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měsíc léčbu přerušil, dostavil se za dva měsíce a v březnu 2000 
byl znovu kultivačně pozitivní, proto byl (v dubnu) odeslán ke 
třetí hospitalizaci a k nasazení AT léčby do Vyššího Brodu. Po 
propuštění v srpnu 2000 se dostavil ke kontrole a pokračoval 
v kontrolované AT léčbě dvakrát týdně na našem oddělení do 
listopadu 2000. V této době byla léčba AT ukončena a tuber-
kulóza byla kvůli špatné compliance pacienta teprve po dvou 
letech vyléčena. Po ukončení léčby pacient docházel na pláno-
vané kontroly, cítil se dobře, kouřil 40 cigaret denně, alkohol 
se snažil kontrolovat a začal pracovat jako uklízeč domů.

Astma
Pacient přišel v červenci 2003 na pravidelnou dispenzární 

kontrolu kvůli tuberkulóze a stěžoval si na dušnost, únavu 
a  kašel. Kouření snížil na 20 cigaret denně. Vedle fyzikál-
ního vyšetření jsme mu provedli spirometrii a bronchodila-
tační test (BDT) se 400 μg salbutamolu, kde byla prokázána 
středně těžká obstrukční ventilační porucha s  redukcí for-
sírované vitální kapacity (FVC). Křivka průtok-objem měla 
obstrukční tvar, BDT byl hodnocen jako signifikantně pozi-
tivní, ale obstrukce nebyla plně reverzibilní (obr. č. 3). Byla 
stanovena další nová diagnóza asthma bronchiale středně 
těžké perzistující u kuřáka a zahájena antiastmatická léčba: 
flutikason propionát, salmeterol (Seretide Diskus 50/250 µg 
1-0-1) a salbutamol (Ventolin aer.) podle potřeby. Kontrolní 
skiagram hrudníku a  negativní mikrobiologické vyšetření 
sputa vyloučily recidivu tuberkulózy a ostatní možné alter-
nativní diagnózy. Od července roku 2003 do prosince 2007 
bylo astma pod částečnou kontrolou. Pacient míval jednu až 
dvě bakteriální exacerbace astmatu ročně, které byly vždy 
léčeny na našem ambulantním oddělení. Kouření a alkohol 
byly také jen pod částečnou kontrolou, pacient stále praco-
val jako uklízeč domů a začal každoročně jezdit na dovole-
nou k moři.

Obr. č. 3: Spirometrie a bronchodilatační test BDT 
(červenec 2003)
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Karcinom plic u pacienta  
s tuberKulózou a astmatem

byl nemalobuněčný karcinom levého horního laloku, TNM 
klasifikace T2N1M0, klinické stadium IIB, jednalo se tedy 
o  limitované onemocnění (limited disease – LD). Pacient 
sám požadoval podání chemoterapie, přesto, že byl sezná-
men s  tím, že provedený resekční výkon byl radikální. Byl 
upozorněn i na možné vedlejší účinky chemoterapie a mož-
nou reaktivaci specifického procesu. Na své přání absolvo-
val čtyři cykly adjuvantní chemoterapie ve složení cisplatina 
(Platidiam) a vinorelbin (Navelbine) a byl znovu předán do 
ambulantní péče na naše oddělení. Ke kontrolám do onkolo-
gické ambulance FTN byl zván dvakrát ročně. Od ukončení 
léčby BRCA má pacient výbornou compliance k  užívání 
kontrolujících antiastmatik, chodí na plánované kontroly 
do onkologické ambulance i  do LERYMEDu. Karcinom 
plic je bez recidivy, astma má pod částečnou kontrolou, pře-
stal kouřit i  pít alkohol a  pracuje jako drobný podnikatel 
v „úklidu“.

Současný stav
Poslední kontrola pacienta proběhla v dubnu tohoto roku. 

Subjektivně je zcela bez obtíží, cítí se dobře, nadále pracuje. 
Spirometrie prokazuje středně těžkou obstrukční ventilační 
poruchu (obr. č. 5). Saturace hemoglobinu kyslíkem měřená 
pulzním oxymetrem (SpO2) byla 98 %. Skiagram hrudníku 
zadopřední plus levý bočný je bez čerstvých ložiskových 
nebo infiltrativních změn a  odpovídá stavu po levé horní 
lobektomii a stavu po částečné resekci 5. žebra vlevo (obr. č. 
6). Antiastmatická léčba zůstala beze změn Seretide Diskus 
50/250 µg 1-0-1 a Ventolin N aer. podle potřeby.

Diskuse
Náš pacient měl pro svá plicní onemocnění (tuberkulóza, 

astma, pneumonie, karcinom) několik společných zdravotně-
-sociálních rizikových faktorů, kterými byly etylismus, kou-
ření tabáku, sociální izolace po propuštění z Československé 
armády a osamocenost.

Prvotní dispenzarizace na terénním plicním oddělení byla 
pro riziko vzniku karcinomu plic, avšak pacient na dispen-
zární prohlídky chodil nepravidelně a kontrolní „preventivní“ 
vyšetření nebyla vynutitelná.

První plicní diagnózou byla tuberkulóza, jejíž léčba nako-
nec skončila po dvou letech úspěšně. V tabulce č. 1 je uvedena 
incidence osob s  tuberkulózou dispenzarizovaných v  roce 
2001 až 2011 na našem plicním oddělení. Výrazný pokles 
pacientů s  tuberkulózou v  absolutních číslech v  roce 2011 
reflektuje zmenšení našeho spádového regionu z 200 000 na 
zhruba 100 000 obyvatel části Prahy 4. Jak je patrno z obr. č. 1, 
v současné době tvoří dispenzarizovaní pacienti pro tuberku-
lózu jen 3 % všech dispenzarizovaných resp. dlouhodobě léče-
ných pacientů na našem oddělení.

Diagnóza středně těžkého perzistujícího astmatu u kuřáka 
byla stanovena s  vědomím, že se pravděpodobně jedná 
o „overlap“ s CHOPN již s ohledem na tehdejší terapeutické 
možnosti v  České republice (ČR), neboť fixní kombinace 

Obr. č. 4: Zadopřední skiagram hrudníku (duben 2008) – 
bronchogenní karcinom
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Obr. č. 5: Spirometrie (duben 2012)
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Obr. č. 6: Zadopřední skiagram hrudníku (duben 2012)
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Karcinom plic u pacienta  
s tuberKulózou a astmatem

nemohla být v roce 2003 podávána pacientům s CHOPN.
Diagnóza komunitní pneumonie byla provedena rychle, 

jednalo se o  pneumonii lehkou, iniciální empirická léčba 
(amoxicilin/kyselina klavulanová) byla zahájena okamžitě bez 
průkazu etiologického agens. Druhé antibiotikum (klaritro-
mycin) bylo vybráno v souladu i s dnešními poznatky a dopo-
ručeními pro léčbu komunitní pneumonie v ČR (Kolek 2011; 
Kolek et al. 2011; Kašák 2011). Ze zpětného pohledu mohlo 
být časněji indikováno bronchoskopické vyšetření, neboť 
z hlediska třetí diagnózy, kterou byl karcinom plic, se jednalo 
o  pneumonii retenční. Karcinom plic nemá časné varovné 
příznaky, jakmile se příznaky objeví, je karcinom již ve stadiu 
pokročilém (Skřičková 2011). Polovina případů karcinomu 
plic bývá v  ČR zachycena v  klinickém stadiu IV, proto bylo 
i pětileté přežití případů diagnostikovaných v roce 2000–2004 
pouze 10% a operabilita 20% (Skřičková 2011). Nejvíce pří-
padů karcinomu plic je v ČR diagnostikováno u osob v sed-
mém decenniu, což koresponduje i se stářím našeho pacienta. 
Klinické stadium IIB a lokalizace nádoru umožnily radikální 
chirurgický výkon. Adjuvantní chemoterapie nebyla primárně 
indikována, ale pacient si ji sám vyžádal. Karcinom plic vznikl 
v  levém horním laloku, kdežto tuberkulóza proběhla v  pra-
vém horním laloku, nejednalo se tedy o karcinom v jizvě.

Astma, pneumonie a  karcinom plic mají společné pří-
znaky, kterými jsou kašel a dušnost. V reálné klinické pneu-
mologické praxi je nutno u  pacientů dlouhodobě léčených 
pro astma nebo CHOPN vždy pečlivě sledovat charakter nebo 
změnu těchto příznaků a  zvláště u  kuřáků nebo bývalých 
kuřáků permanentně pátrat po karcinomu plic. V  případě 
našeho pacienta je nutno nadále sledovat i možnou endogenní 

recidivu plicní tuberkulózy a též monitorovat i možný relaps 
etylismu.

Závěr
Náš pacient je po 14 letech od stanovení diagnózy tuber-

kulózy a po čtyřech letech po stanovení diagnózy karcinomu 
plic bez obtíží a bez recidiv obou onemocnění, astma má pod 
částečnou kontrolou, abstinuje a nekouří. Z „nespolehlivého 
alkoholika“ se nakonec stal „pacient se vzornou compliance“. 
Sám přiznává, že tuberkulóza mu v podstatě zachránila život, 
neboť by se ve své obtížné životní situaci „uchlastal“.
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Tab. č. 1: Incidence tuberkulózy pacientů dispenzarizovaných v LERYMED v letech 2001–2011

rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
incidence celkem 33 32 30 26 20 33 31 25 26 25 13

plicní tuberkulóza 31 27 25 25 14 32 28 23 23 16 11

mimoplicní tuberkulóza 2 5 5 1 6 1 3 2 3 4 2

nově zjištěná onemocnění 31 30 30 26 15 33 30 24 24 23 12

recidiva 2 2 0 0 5 0 1 1 2 2 1

Eva Kašáková
LERYMED spol. s r.o.
Mašovická 479/17
142 00 Praha 4-Libuš

e-mail: kasakova@lerymed.cz
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název ČlánkuSdělení z praxe

CHOPN mladého muže
Norbert Pauk

Klinika pneumologie a hrudní chirurgie, Nemocnice Na Bulovce, Praha

37letý pacient přišel na Kliniku pneumologie a hrudní chi-
rurgie koncem listopadu roku 2011 k vyšetření pro dušnost na 
doporučení praktického lékaře.

Z osobní a rodinné anamnézy: je z neatopické rodiny, není 
alergik. Nikdy nebyl vážněji nemocen. Kouřil od 15 let, v prů-
měru 20 cigaret denně. V současné době tři měsíce nekouří. 
Pracuje jako automechanik.

Respirační anamnéza: několik let má průduškové obtíže, 
kašel s vykašláváním mukopurulentního sputa po ránu, nikdy 
neměl příměs krve ve sputu. Důvodem vyhledání lékaře bylo 
zhoršení dušnosti po prodělané viróze na podzim (poslední 
léta častější frekvence) a  zvýraznění chronické dušnosti po 
námaze. Od praktického lékaře dostával vždy mukolytika 
a antibiotika. Funkční vyšetření plic dosud neabsolvoval.

V posledním roce se dušnost zhoršovala. Nejhůře na tom 
byl pacient po ránu, kdy se nemohl rozdýchat, ačkoliv by to 
ke svému namáhavému povolání automechanika potřeboval.

Objektivně byl nemocný klidově eupnoický, bez cya-
nózy, na hrudníku byl nález ojedinělých exspiračních pískotů 
a vrzotů, exspirium bylo prodlouženo. Ostatní fyzikální nález 
byl v normě. Body mass index 25 kg/m2.

Bodypletysmografické vyšetření včetně testu reverzibi-
lity (BDT) se 400  µg salbutamolu: těžká obstrukční venti-
lační porucha (Tiffenaův index, usilovná vitální kapacita za 
1  sekundu v  % vitální kapacity – FEV1/VC%  29). Zvýšené 
byly reziduální objem (RV) a  poměr reziduálního objemu 
a celkové plicní kapacity (RV/TLC). Odpory v dýchacích ces-
tách v  normě, zvyšovaly se při usilovném výdechu vlivem 
kolapsu dýchacích cest. Bronchodilatační test po 30 minutách 
pozitivní, obstrukční ventilační porucha byla jen parciálně 
reverzibilní, přetrvávala těžká obstrukční ventilační porucha 
(FEV1/VC% 30) – detailně viz tabulka č. 1.

Tab. č. 1: Bodypletysmografické hodnoty  
a bronchodilatační test (před a po intervenci)

jednotky
před intervencí po intervenci

zmer. n.h. %n.h. zmer. n.h. %n.h.
PRŮTOK – OBJEM
FVC l 5,40 5,78 93 5,94 103 10

FEV1 l 1,83 4,74 39 2,04 43 11

FEV1/FVC % 34 82 34 1

FEF 25% l/s 1,45 8,97 16 1,77 20 22

FEF 50% l/s 0,46 5,83 8 0,84 14 83

FEF 75% l/s 0,14 2,76 5 0,28 10 100

FEF MAX l/s 4,09 10,42 39 4,58 44 12

FEF 25–75% l/s 0,37 4,94 8 0,68 14 84

FEF 75–85% l/s 0,11 0,22 100

FIVC l 4,69 6,16 31

FIF 50% l/s 3,27 5,40 61 2,26 42 -31

FEF 50%/FIF 50% 0,14 1,08 0,37 164

SPIROMETRIE
SVC l 6,35 6,05 105 6,71 111 6

IC l 3,78 4,50 84 4,31 96 14

ERV l 2,57 1,55 166 2,40 155 -7

TGV (Pleth) l 5,87 3,69 159 5,80 157 -1

RV (Pleth) l 3,29 2,02 163 3,40 168 3

TLC (Pleth) l 9,64 8,18 118 10,11 124 5

RV/TLC (Pleth) % 34 27 34 -1

Raw kPa/l/s 0,23 0,22 103 0,20 90 -13

Gaw l/s/kPa 4,42 5,16 17

sGaw 1/(kPa.s) 0,75 0,85 89 0,89 105 19

Raw-I kPa/l/s 0,17 <0,19 0,13 -24

Raw-E kPa/l/s 0,28 <0,19 0,22 -21

Obr. č. 1: Zadopřední skiagram hrudníku nemocného  
s CHOPN
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Sdělení z praxe 
CHOpn mladéHO muže

Krevní plyny: pO2 9,43  kPa, pCO2 5,11 kPa; pH  7,43. 
Saturace kyslíku: 94,5  %. Dotazník ohodnocení CHOPN 
(CAT): 28 bodů. CRP: 14 mg/l. Nebyla eozinofilie. Sumační 
a bočný skiagram hrudníku prokázal celkovou hypertranspa-
renci a nepřímo tak plicní emfyzém (viz obr. č. 1). Z HRCT 
hrudníku byla potvrzena diagnóza centrilobulárního emfy-
zému, bez zjevných velkých bul. Na echokardiografii nebyly 
významné známky plicní hypertenze. Vyšetření alpha1-anti-
trypsinu v normě. Transfer faktor a koeficient byly v mezích 
normy. Z předchozího jsme došli k diagnóze CHOPN III. sta-
dia dle GOLD fenotyp D.

Byla doporučena léčba zahrnující zákaz kouření, pohy-
bovou aktivitu, dechovou rehabilitaci, ipatropium/fenoterol 
inh. dle potřeby, salmeterol/flutikason 50/500  mikrogramů 
2x denně jedna inhalace.

Po třech měsících si pacient stěžoval na projevy soor 
dutiny ústní, trvala abstinence nekouření, zvažoval změnu 
zaměstnání, požadoval výměnu preparátu vzhledem k nežá-
doucím účinkům za něco, co ho rychle nakopne po ránu, kde 
uvidí efekt. Byl indikován Symbicort Turbuhaler (budesonid/
formoterol) 400/12 mikrogramů 2x denně jedna inhalace.

Po dalších třech měsících přišel pacient velmi spokojen. Za 
hlavní výhodu léčby přípravkem Symbicort Turbuhaler pova-
žuje úlevu od ranních symptomů a rychlost úlevy od dušnosti, 

k  jaké zejména po ránu, dochází. Oblíbil si také inhalační 
techniku a chce v této léčbě pokračovat i nadále. Slíbil, že ke 
kouření se již nevrátí.

Došlo k výraznému ústupu potíží, dušnost menší, CAT 20 
(zlepšení), spirometrické hodnoty lepší, FEV1 45 % n.h. Soor 
není přítomen.

Práce byla podpořena společností AstraZeneca CR, s.r.o. 

Publikováno se souhlasem autora.

prim. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.
Klinika pneumologie a hrudní chirurgie
Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
180 00 Praha 8 – Libeň

e-mail: norbert.pauk@bulovka.cz

Redidivujúce infekcie dýchacích ciest a imunomodulácia u detí
Miloš Jeseňák, Zuzana Rennerová, Peter Bánovčin a kol.

Nejčastější příčinou onemocnění dětí jsou infekce dýchacích cest, které se 
často opakují i několikrát během roku. Příčin může být hned několik: znečiš-
tění životního prostředí, ekonomické a sociální postavení dotyčného, selhání 
imunitního systému a další přidružené choroby. Recidivující infekce dýchacích 
cest u dětí tvoří dle některých studií 20 % všech konzultací v pediatrických 
ordinacích a 75 % preskripcí antibiotické léčby.

Rozsáhlý slovensko-český kolektiv autorů v předkládané publikaci nabízí 
ucelený pohled na tuto aktuální problematiku. V první části knihy definuje 
pojem recidivující infekce dýchacích cest (RIDC), rizikové faktory a cha-
rakterizuje dítě nemocné RIDC. Věnuje se ale také diagnostickému přístupu 
k těmto pacientům.

Druhá, nejrozsáhlejší kapitola, se zabývá možností ovlivňování imunit-
ního systému u dětí různými cestami. Čtenář zde mimo jiné nalezne účinky 
beta-glukanů, prebiotik, nukleotidů, mateřského mléka, bovinního kolostra, 
nenasycených mastných kyselin, vitaminů, stopových a dalších prvků, systé-
mové enzymoterapie, hormonů thymu a řady fytoproduktů. Následně jsou 
zařazeny statě na téma bakteriálních imunomodulátorů, bakteriálních vakcín, 
muramylpeptidů, BCG, probiotik, imunoglobulinů, transfer faktorů, syntetic-
kých a semisyntetických imunomodulačních látek, např. antihistaminik, anti-
leukotrienů, makrolidů, fusafunginu, cytokinů a anticytokinů, palivizumabu 
a jiných přípravků. Závěr kapitoly je věnován ostatním možnostem ovlivnění 
recidivujících respiračních infekcí – mukolytiky a expektorancii, antitusiky, 
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Podíl Prahy na výskytu tuberkulózy 
v České republice

 
Milan Kubín, Zdeňka Jágrová, Eva Švandová

Hygienická stanice hl. města Prahy

Souhrn:
 V desetiletém období od roku 2001 do roku 2010 bylo v Praze notifikováno 

v  ročním  průměru 153,2 tj. 12,58 na 100 000 obyvatel nově hlášených onemocnění 
a  recidiv tuberkulózy (TB), kdežto v  ostatních krajích České republiky bylo hlášeno 
pouze 9,18 případů na 100 000 obyvatel. Také v kategoriích celkového počtu i u bakte-
riologicky ověřené TB dýchacího ústrojí byly relativní hodnoty v Praze (11,79, resp. 8,90 
na 100 000 obyvatel) významně vyšší než hodnoty hlášené v ostatních krajích (8,04, 
resp. 5,31 onemocnění na 100 000 obyvatel). V Praze byly také zaznamenány vyšší hod-
noty úmrtnosti než v ostatních krajích – 0,94 proti 0,69 na 100 000 obyvatel.

V kategorii TB nálezů zjištěných u bezdomovců v Praze bylo registrováno v ročním 
průměru 1,15 případů na 100 000 obyvatel a průměrný počet bezdomovců se podílel 
44,6 % na celkovém počtu TB případů hlášených v České republice; v krajích bylo noti-
fikováno pouze 0,19 případů na 100 000 obyvatel. Bezdomovci tvořili v průměru téměř 
10 % z celkového počtu notifikovaných nových onemocnění a recidiv v Praze, kdežto 
v ostatních krajích dosahoval jejich podíl jen asi 2 % hlášených případů.

Ve skupině nových nálezů a recidiv TB u jedinců narozených v cizině bylo v Praze 
hlášeno 2,29 a v ostatních krajích pouze 1,32 případů na 100 000 obyvatel. Podíl cizinců 
na celkovém počtu nových onemocnění a recidiv TB v Praze činil 18,7 % a v ostatních 
krajích 14,4 %.

 V  hodnoceném desetiletém období od roku 2001 do roku 2010, kdy Česká 
republika dosáhla stejně jako převážná většina západoevropských států nižších hodnot 
incidence TB než 10 na 100 000 obyvatel a kdy také vykazuje příznivý trend vývoje, 
představují vyšší hodnoty všech sledovaných epidemiologických ukazatelů v Praze jako 
v jediném českém velkoměstě závažnou výzvu pro další řešení kontroly TB. Naše sdě-
lení poukazuje zejména na problematiku TB bezdomovců a cizinců, jejichž společný 
podíl již dosáhl v Praze v průměru více než 28 % notifikovaných nových případů a reci-
div TB. Obě tyto kategorie se projevují jako nové epidemiologické a sociologické fak-
tory zejména v Praze, ale nepříznivě ovlivňují také celostátní mezinárodně srovnatelné 
parametry i další vývoj zátěže TB v České republice.

Summary:
The contribution of Prague to the incidence of tuberculosis in the Czech Republic

In the ten years period from 2001 till 2010 there was an annual average of 153.2 newly 
reported diseases and recurrences of tuberculosis (TB) notified in Prague, i.e. 12.25 per 
100 000 inhabitants, whereas in other districts of the Czech Republic there were only 
9.18 cases per 100 000 inhabitants reported. Also in categories of total amount and bac-
teriologically verified TB of respiratory tract the relative values for Prague (11.79 and 
8.90 per 100 000 inhabitants respectively) were significantly higher than values reported 
in other districts (8.04 and 5.31 diseases per 100 000 inhabitants respectively). There 
were higher levels of mortality notified in Prague than in other districts – 0.94 versus 
0.69 per 100 000 inhabitants.

In the category of TB findings diagnosed in homeless people in Prague the annual 
average of cases reported  per 100 000 inhabitants was 1.15 and the average number of 
homeless people contributed to the  total number of TB reported in the Czech Republic 
in 44.6 %; in other districts only 0.19 cases per 100  000 inhabitants were notified. 
Homeless people comprised almost 10 % of the total number of notified new diseases 
and recurrences in average in Prague, while in other districts their contribution reached 
only about 2 % of reported cases.

In the group of new findings and recurrences of TB in individuals born abroad, 
there were 2.29 cases per 100 000 inhabitants reported in Prague, while in other districts 

Klíčová slova: 
 � tuberkulóza
 � Praha
 � bezdomovci
 � cizinci

Key words: 
 � tuberculosis
 � Prague
 � homeless people
 � foreigners
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Úvod
Nerovnoměrné geografické rozložení v  celosvětovém 

měřítku i v dílčích geopolitických oblastech světa je odedávna 
charakteristickým znakem tuberkulózní pandemie. V globální 
úrovni se nejvyšší zátěž tuberkulózy (TB) projevuje v rozvojo-
vých oblastech, kde např. z celkového počtu 5,7 milionu nových 
případů a recidiv TB hlášených v roce 2010 ve světě bylo více 
než 2,1 milionu registrováno v  jihovýchodní Asii a  téměř 
1,4  milionu v  Africe. Asymetrické rozložení TB v  globální 
úrovni je také jasně patrné u skupiny 22 států s vysokou zátěží 
TB, která představuje jen necelé dvě třetiny světové populace 
a přitom se na celkové incidenci TB podílí více než 82 % (WHO 
2011). Evropská oblast Světové zdravotnické organizace (WHO) 
se pohybuje v  příznivější části světového rozložení zátěže TB: 
necelých 900 milionů obyvatel Evropy tvoří jen asi 13 % cel-
kové světové populace, ale na globální incidenci TB se podílí jen 
necelými 6 % (310 tisíc z celkového počtu 5,7 milionu nových 
případů a  recidiv v  roce 2010) a  vykazuje relativní hodnoty 
téměř 2,5krát nižší než hodnoty celosvětové: 35 proti 84 na 100 
000 obyvatel. K příznivějšímu obrazu Evropy také přispívá nízký 
podíl států s vysokou zátěží TB, neboť mezi 22 členy této sku-
piny jsou řazeny jen Bulharsko, Ruská federace a státy bývalého 
Sovětského svazu s 21 (Estonsko) až 115 (Moldavsko) nových 
případů a recidiv TB na 100 000 obyvatel; naopak, relativní hod-
noty hlášených nových a recidivujících TB nálezů se v převážné 
většině zbývajících evropských států pohybovaly ve stejném 
období mezi 3 až 8 případy na 100 000 obyvatel (ECDC 2011). 
Uvedené epidemiologické ukazatele jsou jen základní ilustrací 
nerovnoměrné zátěže TB ve světě. Obdobné hodnoty asymet-
rického rozložení TB lze doložit i v dalších vykazovaných úda-
jích a rizikových faktorech jako jsou např. úmrtnost, úspěšnost 
léčby, výskyt lékové rezistence, komorbidita s HIV infekcí apod. 
(Hayward et al. 2003; Oren et al. 2011; Quabeck et al. 2012).

Problematika velkoměstských aglomerací je zcela zvláštní 
a  poměrně novou kapitolou nerovnoměrného rozšíření TB ve 
světě i v  jednotlivých státech světa. Epidemiologické parametry 
TB velkoměst nejsou však samostatně vykazovány, jejich hodnoty 
jsou obvykle vyšší než ostatních oblastí a skrývají se v celkových 
statistických údajích jednotlivých států. Velká města vnášejí do 
epidemiologie TB i  do programů její kontroly ve zvýšené míře 
některé nemedicínské rizikové faktory, jako zejména vytváření 
sociálních ghet a etnických komunit, bezdomovectví, přistěhova-
lectví z oblastí vysoké incidence TB apod. Nemocnost příslušníků 

only 1.32 cases per 100 000 inhabitants. The contribution of foreigners to the total number of new diseases and recurrences of TB 
was 18.7 % in Prague and 14.4 % in other districts.

 In the assessed 10 years period from 2001 till 2010, when the Czech Republic reached, like the most west European 
countries, levels of TB incidence lower than 10 per 100 000 inhabitants and when a positive trend is seen, the higher levels of 
all monitored epidemiological parameters in Prague, as the only Czech major city, represent an important challenge for further 
management of TB control. Our paper points out predominantly the problems with TB in homeless people and in foreigners 
whose common contribution has already reached more than 28% notified new cases and recurrences of TB in average in Prague. 
Both categories appear as new epidemiological and sociological factors predominantly in Prague, but they unfavorably influence 
internationally comparable national data as well as other progress of TB burden in the Czech Republic.

Kubín, M., Jágrová, Z., Švandová, E. Podíl Prahy na výskytu tuberkulózy v České republice. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 9, 3: 27–31, 2012.

těchto rizikových skupin ovlivňuje v  negativním smyslu nejen 
obvykle příznivý vývoj TB domácí a sociálně stabilizované popu-
lace, ale znamená i zvýšený počet zdrojů infekce, výskyt lékové 
rezistence, import kmenů Mycobacteria (M.) tuberculosis s vyso-
kou virulencí nebo rezistencí na antituberkulotika nebo komor-
biditu s HIV infekcí. První pilotní studie této tématiky se opíraly 
o  výsledky z  let 1999/2000 získané dotazníkovou akcí 20 zápa-
doevropských měst, jejichž hodnoty incidence se pohybovaly 
v  širokém rozmezí <10–70+ na 100 000 obyvatel (ECDC 2011; 
Hayward et al. 2003; Quabeck et al. 2012). Z období 2000–2007 
je také studie TB 48 velkých měst USA, které tvořily 15 % ame-
rické populace a podílely se na 46 % celkového počtu notifikova-
ných TB případů (Oren et al. 2011). Výsledky uvedených studií 
se vyznačují vysokou rozdílností charakteru zvolených velkoměst 
i  metodického přístupu k  hodnocení zvolených proměnných, 
shodují se však v  tom, že velkoměstské aglomerace představují 
specifickou složku celkové zátěže TB jednotlivých států a vyžadují 
také specifický přístup v řešení národních programů kontroly TB.

Praha byla zařazena do kooperativní studie epidemiolo-
gie TB, která hodnotila rozdíly a vývojové trendy vybraných 
parametrů 17 evropských metropolí za období 2001–2006 
(Quabeck et al. 2012). Hlavními poznatky této studie bylo 
zjištění významně vyšších hodnot incidence TB ve všech met-
ropolích ve srovnání s  celkovými hodnotami jednotlivých 
států a  specifikace některých rozdílů dalších epidemiologic-
kých parametrů. Praha podobně jako jiné evropské metro-
pole vykazovala v uvedeném období rozdílné hodnoty někte-
rých epidemiologických ukazatelů TB (např. téměř 1,6krát 
vyšší incidenci nebo téměř 1,8krát vyšší podíl hlášených pří-
padů TB u nemocných narozených v cizině) než ostatní kraje 
republiky. Výsledky hodnocené v průřezové studii evropských 
metropolí se staly podnětem k bližší analýze vývoje hlavních 
epidemiologických parametrů TB v desetiletém období 2001–
2010, jejichž výsledky jsou předmětem naší studie.

Materiál a metodika
Hodnoty sledovaných epidemiologických ukazatelů byly 

získány z publikací Tuberkulóza a respirační nemoci vydávané 
Ústavem zdravotnických informací a statistiky v letech 2001–
2010 (ÚZIS 2001–2010). Údaje za hl. město Prahu byly pří-
padně doplněny z výročních hlášení pro republikový registr 
TB, součásti informačního systému orgánů ochrany veřej-
ného zdraví. Ve studii byly hodnoceny následující kategorie: 



KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL  3/2012 29

Podíl Prahy na výskytu  
tuberkulózy v České rePublice

celkový počet nových onemocnění a recidiv TB všech forem 
a  lokalizací, celkový počet TB dýchacího ústrojí, počet pří-
padů TB dýchacího ústrojí ověřených bakteriologicky, počet 
zemřelých, nálezy TB u bezdomovců a u cizinců, tj. nemoc-
ných narozených v zahraničí. Údaje o příslušném obyvatelstvu 
byly získány z webových stránek Českého statistického úřadu.

Výsledky
V období od roku 2001 do roku 2010 se v Praze snižovala 

celková nemocnost na TB ze 171 na 138 hlášených případů, 
tj.  ze 14,74 na 10,98 na 100 000 obyvatel; v  ostatních krajích 
ČR byl zaznamenán pokles relativních hodnot nemocnosti 
z  13,03 na 9,18 hlášených případů na 100 000 obyvatel (graf 
č. 1). V hodnotách celkové nemocnosti na TB byly mezi jednot-
livými kraji rozdíly pohybující se v  desetiletém průměru mezi 
2,10 (kraj Jihočeský) až 11,25 (kraj Ústecký), ale v žádném kraji 
nebylo dosaženo hodnot 12,58 na 100 000 obyvatel zaznamena-
ných v  Praze. V  desetiletém období bylo v  Praze notifikováno 
153,2 případů ročně, tj. 12,58 na 100 000 obyvatel nových one-
mocnění a recidiv TB všech forem a tento počet byl významně 
vyšší než průměrný počet 9,18 případů na 100 000 obyvatel 
hlášených v ostatních krajích ČR (tab. č. 1). Také v kategoriích 
celkového počtu i počtu bakteriologicky ověřených případů TB 
dýchacího ústrojí byly relativní hodnoty v  Praze (11,79, resp. 
8,90 na 100 000 obyvatel) významně vyšší než hodnoty v ostat-
ních krajích ČR dosahující jen 8,04, resp. 5,31 na 100 000 obyva-
tel (tab. č. 1). Ve všech uvedených kategoriích byl poměr nálezů 
hlášených v Praze k celorepublikovým hodnotám (P/ČR) vyšší 
než poměr nálezů v  krajích k  celorepublikovým hodnotám  
(K/ČR), tj. 1,3 až 1,6 v Praze proti 0,90 až 0,95 v krajích (tab. č. 1).

Ve stejném období byl v Praze zaznamenán pokles úmrt-
nosti na TB z 27 na 6 případů, tj. z 2,3 na 0,5 na 100 000 oby-
vatel, v ostatních krajích pak z 2,9 na 0,2 na 100 000 obyva-
tel (graf č. 2). Roční průměr činil v Praze 11,2 jedinců (0,94 
na 100 000 obyvatel), v ostatních krajích republiky byla prů-
měrná hodnota úmrtnosti na TB nižší, tj. 0,69 na 100 000 
obyvatel (tab. č. 1). Podobně jako v kategorii nemocnosti byl 
poměr krajů k celorepublikové hodnotě úmrtnosti nižší než 
poměr Prahy (0,99 proti 0,94; tab. č. 1).

V  kategorii TB hlášené u  nově zjištěných onemocnění 
a recidiv bezdomovců byl zaznamenán v Praze vzestup notifi-
kovaných případů z 10 v roce 2001 na 19 v roce 2010, tj. z 0,86 

na 1,51 na 100 000 obyvatel. V ostatních krajích bylo hlášeno jen 
0,12 až 0,29 případů na 100 000 obyvatel (graf č. 3). V ročním 
průměru šlo o 14,5 (1,15 na 100 000 obyvatel) osob bez trvalého 
bydliště; tento počet představoval téměř 10 % z celkového počtu 
153,2 notifikovaných onemocnění a recidiv TB a 44,6 % celkové 
nemocnosti TB bezdomovců v ČR. V ostatních krajích ČR bylo 
v ročním průměru hlášeno jen 0,19 případů na 100 000 obyva-
tel a podíl osob bez trvalého bydliště představoval jen asi 2 % 
z celkové nemocnosti TB v krajích (tab. č. 1).

Nemocnost na TB hlášená u cizinců, tj. osob narozených 
v zahraničí, se v Praze zvýšila z 22 v roce 2001 na 43 případů 
v roce 2010, tj. z 1,90 na 3,42 na 100 000 obyvatel. V ostatních 
krajích nebyl podobný vzestup nemocnosti u cizinců zazna-
menán a v  relativních hodnotách se počty pohybovaly mezi 
1,89 až 1,66 v letech 2001 a definitivním poklesem na 0,80 na 
100 000 obyvatel v roce 2010 (graf č. 4). Roční průměr notifi-
kovaných nálezů byl v Praze 28,6 případů, tj. 2,29 na 100 000 
obyvatel a  cizinci se podíleli na ročním průměru celkové 
nemocnosti v Praze 18,67 % a představovali 19,3 % ročního 
průměru ČR (tab. č. 1). V ostatních krajích byl roční průměr 
TB u  cizinců jen 1,32 případů na 100 000 obyvatel a  jejich 
podíl na celkové nemocnosti těchto krajů byl jen 14,33  %. 
Cizinci notifikovaní v krajích však tvořili 80,7 % případů hlá-
šených v ČR (tab. č. 1).

Diskuse
 Celkový počet nově hlášených onemocnění a recidiv TB 

v České republice se snížil v roce 2005 na 984 případů, tj. v pře-
počtu 9,6 na 100 000 obyvatel a Česká republika se tak poprvé 
v historii zařadila mezi dalších 15 evropských států vykazu-
jících hodnoty notifikovaných případů nižší než 10 na 100 
000 obyvatel (ECDC 2011; ÚZIS 2005). Stejně jako v  jiných 
státech, vyjadřoval tento údaj průměr získaný ze součtu hod-
not jednotlivých správních jednotek, mezi nimiž obvykle 
metropolitní a velkoměstské aglomerace vykazovaly hodnoty 
relativně nejvyšší (Hayward et al. 2003; Quabeck et al. 2012). 
Např. v uvedeném roce 2005, kdy bylo v ČR hlášeno 9,6 pří-
padů na 100 000 obyvatel, bylo v krajích ČR notifikováno 9,2 
a v Praze 12,85 na 100 000 obyvatel (ÚZIS 2005).

V letech 2001–2010, kdy incidence TB v ČR jevila sestupný 
trend od 13,2 do 6,5 na 100 000 obyvatel a  průměrnou inci-
denci 9,7 na 100 000 obyvatel ročně, vykazovala Praha kolísavé 

Tab. č. 1: Průměrné hodnoty (n) vybraných epidemiologických ukazatelů tuberkulózy, jejich přepočet na 100 000 obyvatel 
(relat.) v České republice, Praze a krajích České republiky a poměr relativních hodnot mezi Prahou a Českou republikou 
(P/ČR) a kraji a Českou republikou (K/ČR) za desetileté období 2001–2010. Podíly Prahy a krajů na celkových hodnotách 
České republiky jsou uvedeny v závorkách hodnocených kategorií.

ukazatel
Česká republika Praha  Kraje ČR
n relat. n relat. P/ČR n relat. K/ČR

nová onemocnění všech forem 989,0 (100) 9,70 153,2 (15,5) 12,58 1,3 835,8 (84,5) 9,18 0,9

TB dýchacího ústrojí celkem 873,0 (100) 8,48 140,6 (16,1) 11,79 1,4 732,4 (83,9) 8,04 0,95

TB dýchacího ústrojí ověřená bakteriologicky 589,0 (100) 5,72 106,2 (18,0) 8,9 1,6 483,0 (82,0) 5,31 0,93

úmrtnost 74,1 (100) 0,70 11,2 (15,1) 0,94 1,3 62,9 (84,6) 0,69 0,99

TB bezdomovců 32,5 (100) 0,32 14,5 (44,6) 1,15 3,6 18,0 (55,4) 0,19 0,59

TB cizinců 148,4 (100) 1,45 28,6 (19,3) 2,29 1,6 119,8 (80,7) 1,32 0,9
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hodnoty incidence mezi 16,74–10,22 a  v  průměru 12,8 na 
100 000 ročně (graf č. 1, tab. č. 1). V desetiletém průměru let 
2001–2010 by se Praha zařadila s poměrem 1,32 k celkovému 
počtu hlášených v ČR (tj. 12,85:9,70; tab. č. 1) do spodní polo-
viny evropských měst hodnocených v  epidemiologické stu-
dii za rok 2006 (Quabeck et al. 2012). V této studii byl poměr 
incidence TB mezi Prahou a  celou ČR 1,58 a  nižší hodnoty 
mezi hlavním městem a  celým státem byly zaznamenány jen 
u  Španělska, Německa a  Irska (1,07–1,46); naopak, extrémně 
vysoké hodnoty byly v této studii zaznamenány ve Francii, Velké 
Británii a Belgii (3,43–4,65).

Také u obou parametrů odvozených od celkové incidence 
TB, tj. u TB dýchacího ústrojí, vykazovala Praha vyšší hodnoty 
než celorepublikové průměry a v kategorii nálezů ověřených 
bakteriologicky dosáhl poměr nálezů v Praze k republikovým 
údajům vysoké hodnoty 1,6 (tab. č. 1). Tento údaj odpovídá 
podílu ověřených nálezů, který se v letech 2001–2010 v Praze 
pohyboval mezi 70,3–80,4 % celkového počtu hlášených 
nálezů, kdežto v celorepublikovém průměru dosahoval pouze 

61,1–71,8 % (ÚZIS 2001–2010). Obdobné rozdíly byly patrné 
i v kategorii úmrtnosti, kde byl registrován poměr zemřelých 
v Praze k celorepublikovým údajům 1,3 (tab. č. 1).

Hlavní a poměrně novou příčinou vysokých hodnot inci-
dence TB v hlavních městech a nesrovnatelně nízké hodnoty 
v  celých státech – např. v  Belgii 36,7 proti 7,9 na 100 000 
obyvatel – odpovídají vysokému přílivu imigrantů z  oblastí 
vysoké prevalence TB do velkých měst ekonomicky rozvi-
nutých států (Quabeck et al. 2012). Podíl nových případů 
TB hlášených u  cizinců se již před rokem 2000 pohyboval 
v některých západoevropských metropolích na úrovni 50–74 
% celkového počtu notifikovaných nálezů a byl nesrovnatelně 
vyšší než v Praze, kde bylo v roce 1999 evidováno pouze 7,3  % 
nemocných narozených v cizině (Hayward et al. 2003; Kubín 
et al. 2010). Když uvážíme, že tento podíl se v  Praze zvýšil 
na 26 % v roce 2008 a v roce 2010 dosáhl již více než 30 % 
z  celkového počtu hlášených nálezů, musíme předpokládat, 
že i v budoucnosti budou rozdíly incidence TB mezi hlavním 
městem a celou republikou narůstat.
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Graf č. 1: Relativní hodnoty počtu nových onemocnění 
a recidiv tuberkulózy hlášené v letech 2001–2010 v České 
republice, Praze a krajích České republiky
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Graf č. 3: Relativní hodnoty počtu nových onemocnění 
a recidiv TB bezdomovců hlášených v České republice, 
Praze a krajích České republiky v letech 2001–2010
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Graf č. 2: Relativní hodnoty počtu zemřelých v České 
republice, Praze a krajích České republiky v letech 
2001–2010
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Graf č. 4: Relativní hodnoty počtu nových onemocnění a reci-
div TB nemocných narozených v zahraničí hlášených v České 
republice, Praze a v krajích České republiky v letech 2001–2010
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Bezdomovci spolu s  jedinci narozenými v  cizině předsta-
vují poměrně novou epidemiologickou a  sociologickou katego-
rii v kontrole TB (Kubín et al. 2010; Oren et al. 2011). V ročním 
průměru za roky 2001–2010 dosáhl společný podíl těchto dvou 
skupin na celkovém počtu hlášených onemocnění více než 28 
%, v  krajích však pouze 16 %. Počty nálezů hlášených v  Praze 
u cizinců dosáhly v ročním průměru téměř pětiny celorepubliko-
vých hodnot, ale na rozdíl od bezdomovců je poměr jejich počtu 
k celorepublikovým údajům nižší. Tento poznatek svědčí o jiném 
geografickém rozložení případů TB u cizinců v celorepublikovém 
měřítku, v kterém se pravděpodobně hlavní měrou uplatňují TB 
nálezy zjišťované v  záchytných střediscích imigrantů a  žadatelů 
o azyl v některých krajích republiky (Kubín et al. 2010).

Závěr
Studie poukázala na hlavní specifické znaky současného 

stavu epidemiologie TB v Praze, hlavním městě České repub-
liky. V hodnoceném desetiletém období od roku 2001 do roku 
2010, kdy Česká republika dosáhla, stejně jako převážná vět-
šina západoevropských států, nižších hodnot incidence TB 
než 10 na 100 000 obyvatel a kdy také vykazuje příznivý trend 
vývoje, představují vyšší hodnoty všech sledovaných epide-
miologických ukazatelů v  Praze jako v  jediném českém vel-
koměstě závažnou výzvu pro další řešení kontroly TB. Naše 
sdělení zdůrazňuje zejména problematiku TB bezdomovců 
a cizinců, které se jako nové epidemiologické a  sociologické 

faktory nepříznivě uplatňují nejen jako problém Prahy, ale 
nepříznivě ovlivňují také celostátní mezinárodně srovnatelné 
parametry i další vývoj zátěže TB v České republice.
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Zpráva

XII. Konference pneumologické sekce 
České asociace sester
Eva Kašáková

Rehabilitace u pacientů s plicním onemocněním a kar-
cinom plic byla témata XII. Konference pneumologické sekce 
ČAS, která se konala 19. května 2012 v  Kongresovém sále 
Nemocnice Na Homolce v Praze. Zúčastnilo se jí 60 převážně 
pneumologických sester z celé republiky.

Dopolední blok věnovaný rehabilitaci zahájila Mgr. 
Kateřina Neumannová (Rehabilitační oddělení, Palackého 
Univerzita, Olomouc) podrobným přehledem technik 
dechové rehabilitace, doplněným přehledem dechových 
pomůcek, které jsou v  současné době dostupné na našem 
trhu. Seznámila nás s jednotlivými technikami dechové reha-
bilitace, uvedla, jaké dechové pomůcky se při nich používají 
a často nám cvičení s pacientem ukázala na videu. Zdůraznila 
význam respirační fyzioterapie u pacientů s plicním onemoc-
něním, která je nedílnou a velmi důležitou součástí ošetřova-
telské péče o naše pacienty.

Na první sdělení navazovala přednáška MUDr. Vladimíra 
Koblížka PhD. (Plicní klinika FN Hradec Králové) s názvem 
Pulmonální rehabilitace u  osob s  chronickou obstrukční 
plicní nemocí (CHOPN), ve které autor upozornil, že pra-
videlné cvičení pacientům s  CHOPN zvýší toleranci fyzické 
zátěže a zlepší kvalitu života, i když většinou nepřinese výrazné 
zlepšení plicních funkcí. Na jeho pracovišti prošlo klasickým 
rehabilitačním programem od roku 2006 již 294 pacientů 
s CHOPN, někteří opakovaně.

Mgr. Petra Žurková (Klinika nemocí plicních a TBC FN 
Brno) nám vysvětlila ve svém sdělení význam respirační 
fyzioterapie u nemocných s cystickou fibrózou. Pravidelná 
dechová rehabilitace u pacientů s tímto závažným onemocně-
ním zlepšuje průchodnost dýchacích cest, snižuje bronchiální 
obstrukci, zlepšuje a udržuje ventilační parametry, podporuje 
prevenci plicních komplikací, zlepšuje kvalitu života a  pro-
dlužuje jeho délku, proto má nezastupitelné místo v léčebném 
plánu.

Kolegyně ze Slovenska Bc. Viera Szijártová (Klinika 
pneumologie a  ftizeologie, Nemocnica Ružinov, Bratislava) 
formou kazuistiky poukázala na proces mobilizácie a reha-
bilitácie vo vztahu k  dľhodobej umelej pľucnej ventilácii 
(UPV) a analgosedácii ve svém sdělení s názvem Mobilizácia 
a  rehabilitácia pacienta po dľhodobej pľucnej ventilácii. 
Pacientka s  chřipkou (H1N1), komplikovanou syndromem 
systémové zánětlivé odpovědi (SIRS), syndromem multior-
gánové dysfunkce (MODS) a  pneumonií, byla 32 dní napo-
jena na UPV a  po přeložení na standardní oddělení kliniky 
byla zcela imobilní, neschopná vykonávat jakýkoli pohyb 
na lůžku a  pro zavedenou tracheostomickou kanylu nebyla 
možná ani verbální komunikace. Po 30 dnech trpělivé práce 

sester a fyzioterapeutů a po odstranění kanyly byla pacientka 
propuštěna do domácího ošetřování mobilní, schopna mluvit, 
chodit a vykonávat činnosti denního režimu.

Blok zakončil MUDr. Vladimír Koblížek (FN Hradec 
Králové) přednáškou Výživa u pacientů s respiračními cho-
robami. Problém výživy může nastat u pacientů s CHOPN, 
kde u  těžkých stavů hrozí kachexie, u  pacientů s  astmatem 
musíme myslet na potravinovou alergii, pacienti s maligním 
onemocněním jsou ohroženi malnutricí, u  pacientů s  poly-
kacími obtížemi může dojít k aspiraci atd., proto je důležité 
sledovat nutrici pacientů a  včas řešit případné problémy. 
Léčba je možná pomocí nutriční výživy (sipping), enterálně 
nebo parenterálně. Problém s  nutricí u  pacientů s  plicními 
nemocemi je častý, přesto, že nutrice je snadno monitorova-
telná veličina a jsou dostupné komplexní intervence, dochází 
k závažným důsledkům poruchy výživy a to včetně mortality.

Odpolední blok přednášek na téma karcinom plic zahájil 
odborný garant konference MUDr. Viktor Kašák (LERYMED 
spol. s r.o., Praha) příspěvkem o důležitosti včasného záchytu 
karcinomu plic v terénní pneumologické praxi. Zdůraznil, 
že nezbytná je dobrá spolupráce a  komunikace s  ostatními 
lékaři, především s praktickým lékařem. Je nutná ostražitost 
terénních pneumologů u pacientů v dlouhodobé péči s jinými 
diagnózami chronických onemocnění dýchacího ústrojí např. 
s  astmatem nebo CHOPN a  samozřejmě u  kuřáků. Právě 

Foto: prim. MUDr. Viktor Kašák, Bc. Viera Szijártová,  
Eva Kašáková, Mgr. Zuzana Varjasiová a Katarína Žvachová
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absolutní zákaz kouření je jedinou primární prevencí karci-
nomu plic. Uvedl, že bohužel polovina případů je zachycena 
v  klinickém stadiu IV, jenom 10 % diagnostikovaných paci-
entů přežívá 5 let a 20 % je operováno (údaje z let 2000–2004).

Ošetřovatelská péče u pacienta s bronchogenním karci-
nomem byla tématem sdělení Bc. Evy Prchalové (FN Hradec 
Králové), která za nejdůležitější atributy v  ošetřovatelství 
onkologických pacientů označila porozumění, úctu, empatii 
a lidský přístup.

Pokračovala prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. (Klinika 
nemocí plicních a TBC FN Brno) velmi přehlednou a didak-
tickou přednáškou Karcinom plic. Mezi karcinom plic – 
bronchogenní karcinom (BRCA) řadíme nádory průdušnice, 
nádory průdušek a nádory plic. Podle biologických vlastností 
se BRCA dělí na nemalobuněčný, malobuněčný a kombino-
vaný. V  České republice bylo v  roce 2009 diagnostikováno 
6 435 případů BRCA, u mužů je incidence 3,5krát vyšší než 
u žen. U počátečního stadia BRCA nejsou většinou žádné pří-
znaky, u pokročilého stadia je to dlouhotrvající kašel, změna 
charakteru chronického kuřáckého kašle, hemoptýza, mohou 
být bolesti na hrudníku, chrapot, dušnost, polykací potíže atd. 
Mezi základní diagnostické metody patří anamnéza, fyzikální 
vyšetření, zobrazovací metody a bronchoskopie, definitivním 
potvrzením diagnózy je až diagnóza morfologická. Uvedla, že 
léčba BRCA by měla probíhat v pneumoonkologických cent-
rech a zmínila také možnosti léčby karcinomu. Přednáška byla 
doplněna krátkými kazuistikami, bronchoskopickými a rent-
genovými nálezy.

Následovala Eva Kašáková (LERYMED spol. s r.o., Praha), 
která prezentovala kazuistiku Karcinom plic u  pacienta 
s tuberkulózou. Pacientovi, kuřákovi s náloží 200 tisíc cigaret 
byla v roce 1998 diagnostikována tuberkulóza (TB), která byla 
kvůli špatné compliance léčena dva roky. Po vyléčení chodil 
na pravidelné kontroly na naše oddělení a v roce 2008 přišel 
pro obtíže a na rentgenu plic byl popsán bronchogenní kar-
cinom, který byl morfologicky verifikován jako nemalobu-
něčný BRCA. Následovala operace, kterou pacient zvládl bez 

komplikací a absolvoval 4 cykly adjuvantní chemoterapie. Po 
14 letech od stanovení diagnózy TB a po 4 letech od stanovení 
diagnózy BRCA je pacient bez obtíží i recidiv obou nemocí, 
přestal kouřit a stal se z něj vzorný pacient.

Další kazuistiku s  otázkou v  názvu Beznadějný případ? 
nám prezentovala Monika Macháčková (LERYMED spol. 
s r.o., Praha). Představila příběh 50letého muže, u kterého byl 
zjištěn rozsáhlý bronchoalveolární karcinom, který byl hod-
nocen jako inoperabilní. Pacient se s tímto závěrem nespokojil 
a na jiném pracovišti mu byla provedena pravostranná pneu-
monektomie s  následnou adjuvantní chemoterapií a  dnes, 
10 let po operaci, je pacient, nyní 60letý, ve velmi dobré kon-
dici, pracuje, cestuje a vede plnohodnotný život.

Slovenské sestřičky Mgr. Zuzana Varjasiová a  Katarína 
Žvachová (Klinika pneumologie a  ftizeologie, Nemocnica 
Ružinov Bratislava) si připravily sdělení o  Úloze sestry při 
morfologizácii bronchogenního karcinomu. Kolegyně zdů-
raznily, že role sestry při odběrech vzorků na morfologické 
ověřování BRCA je velmi důležitá. Nezbytná je ale spolupráce 
celého bronchoskopického týmu. Práce bronchoskopické ses-
try vyžaduje specifické odborné znalosti, flexibilitu a  zruč-
nost. Nikdy nesmí zapomenout na pacienta, chovat se empa-
ticky, emočně ho podporovat a snažit se uspokojit jeho fyzické 
i psychické potřeby.

Závěr konference patřil Mgr. Janě Zelenkové 
(Pneumologická klinika FN Motol, Praha), která se zamýš-
lela nad etickými aspekty v péči o pacienta s karcinomem. 
Ošetřovatelská péče o onkologicky nemocné je pro zdravot-
níky fyzicky, ale i psychicky náročná. Zdravotník musí tolero-
vat výkyvy nálad pacienta, vyhnout se jakékoli kritice, chovat 
se vždy empaticky, od nemocného, mnohdy umírajícího neutí-
kat a nezavírat se na sesternu. Velmi emočně silnou přednášku 
doplnila autorka dvěma kazuistikami onkologicky nemocných 
pacientů, kteří svému onemocnění podlehli. V této přednášce 
zazněla věta, kterou bych uzavřela i celé povídání o konferenci 
„Vítězstvím není jen vyrvat pacienta smrti, ale i  jej dovést ke 
smrti důstojně“.

POMOCNÍK
    alergologa    na internetu

www.alergoPomocnik.cz

kongresy a semináře

přehledy léků a techniky
aktuality a článek měsíce

adresáře a kontakty
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Kapitoly z historie
Karl Landsteiner
14. 6. 1868–26. 6. 1943
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Jedním z mužů, jež se významně zasloužil o objev krev-
ních skupin, byl rakouský lékař Karl Landsteiner.

Narodil se v rodině známého vídeňského právníka, žurna-
listy a vydavatele novin. Jeho krásné dětství bohužel v sedmi 
letech poznamenala smrt otce, kterou začalo období nesnad-
ných studií nemajetného žáka na základní, střední i  vysoké 
škole. Karl nepatřil nikdy k  vynikajícím studentům – dobré 
výsledky měl jen v přírodovědných předmětech a v oborech, 
které jej zajímaly. Během studií na lékařské fakultě ve Vídni 
dával přednost spíše teoretickým oborům – získal např. pevné 
základy a cenné zkušenosti v tehdy slavném Ludwigově che-
mickém institutu. Po promoci jej pak postupně potkáváme 
jako žáka řady tehdejších velkých německých a  švýcarských 
chemiků a lékařů.

V  roce 1897 (ve svých 29 letech) nastupuje jako nepla-
cený asistent na patologicko-anatomický ústav Vídeňské 
všeobecné nemocnice, kde zůstává plných 10 let. Předem se 
rozhodl, že nebude pracovat jako praktický lékař, ale že se 
bude věnovat vědě. Nejprve pracoval pět let v  chemickém 
ústavu lékařské fakulty, pak se stal asistentem slavného hygi-
enika Maxe Grubera (1853–1927) a  ve Vídeňské všeobecné 
nemocnici pracoval pod slavným patologickým anatomem 
Antonínem Weichselbaumem (1845–1920). Tito jeho učitelé 
ho chválili jako „samostatného, velice přesného, přemýšlivého, 
pilného a svědomitého pracovníka s mimořádnými učitelskými 
schopnostmi“.

Landsteiner začíná publikovat jednu práci za druhou. 
Především jej zajímala tematika výzkumu krevního séra. 
Šíře jeho zájmu je obrovská: provedl 3 639 pitev a napsal 75 
vědeckých prací (z  toho 52 z  oboru sérologie, 12 z  oblasti 
bakteriologie a  virologie a  11 z  oblasti patologické anato-
mie). Jeho nejslavnější práce vyšla v roce 1900 a měla název 
„Antienzymové, lytické a aglutinační vlastnosti krevního séra 
a mízy“. Uvádí v ní mj., že „lidská krev musí obsahovat při-
rozené protilátky, protože často shlukuje cizí červené krvinky“. 
Dále upozorňuje, že podle shlukovatelnosti krvinek určitými 
séry obsahujícími ony záhadné protilátky se lidé sdružují do 
jakýchsi „skupin“. Tuto práci lze pokládat za základní kámen, 
na němž byl v následujících letech postaven objev skupin lid-
ské krve.

Již o rok později (v roce 1901) vydává další sdělení, zalo-
žené na vyšetření krve početného souboru převážně zdravých 
lidí. V něm dokazuje, že „shlukování lidských červených krvi-
nek séry jiných lidí je téměř pravidelným jevem, a že při hodno-
cení velkého počtu reakcí mohou být podle vlastností sér a krvi-
nek vymezeny tři druhy normální lidské krve“. V této souvislosti 
nemůžeme pominout, že čtvrtou krevní skupinu objevil v roce 
1907 český psychiatr profesor Jan Janský (1873–1921).

U  patologické anatomie setrval Landsteiner – tentokrát 
v  císařské Vilemínině nemocnici ve Vídni – ještě dalších 12 
let. Dostává se mu i oficiálního uznání: v roce 1909 ho rada 

lékařské fakulty 25 hlasy proti jednomu jmenuje mimořádným 
(ale nehonorovaným) profesorem. Profesura (i  řádná v  roce 
1911) zůstává neplacená až do roku 1919. Proto Landsteiner 
s nadějí přijímá nabídnuté místo v holandském Haagu, ale ani 
zde nejsou podmínky zdaleka ideální.

Slovenský autor Juraj Bober připomíná ve své publi-
kaci „Laureáti Nobelovy ceny“, že Karl Landsteiner proto 
nijak dlouho neváhá přijmout nabídku přátel, aby pracoval 
v Rockefellerově ústavu v New Yorku. Na jaře roku 1923 při-
jíždí celá rodina do USA a Landsteiner se s obvyklou pílí vrhá 
do práce ve skvěle vybavené laboratoři. Jeho americké období 
trvá 16 let a je velmi plodné. Stane se zde autorem 160 vědec-
kých sdělení a  zejména slavné, opakovaně vydávané knihy 
„Specifičnost imunitních reakcí“.

Spolu s Levadittem objevil původce dětské obrny. Teprve 
v 71 letech – čtyři roky před svou smrtí – přestává být řád-
ným členem Rockefellerova ústavu. I potom však stejně tráví 
celé dny v laboratořích. Stačí ještě napsat 28 publikací a učiní 
některé další objevy. Ve své laboratoři je také 24. června 
1943 zasažen těžkým infarktem, kterému o  dva dny později 
podlehne.

Dlouhý život lékaře a  vědce je ozdoben celosvětovým 
uznáním – mj. členstvím v  18 významných mezinárodních 
vědeckých společnostech a institucích. Nejvyšším oceněním je 
však bezesporu Nobelova cena za medicínu a fyziologii, která 
mu byla udělena v roce 1930 za objev individuálních diferencí 
v  lidské krvi. Krevní skupiny byly nejprve označovány řím-
skými číslicemi (I, II, III, IV), teprve později dnes známým 
značením (A, B, AB a 0).
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Objev Karla Landsteinera by snad byl ještě dnes neznámý, 
kdyby se v  první světové válce nevynořil akutní problém 
nahrazovat tisícům raněných vojáků prolitou krev. Tehdy se 
začalo vážně uvažovat o transfuzích krve a lékaři si vzpomněli 
na Landsteinerův (a Janského) objev. Chirurgové se nadšeně 
chopili jejich metody a již v prvních letech první světové války 
zachránili transfuzemi krve životy mnoha lidí.

V  roce 1927 Landsteiner společně s  Philipem Levinem 
(1900–1987) odkrývají systém MN u krevních skupin (uka-
zuje se, že systém ABO není jediný, v  roce 1985 jich bylo 
známo 35!). Při provádění krevních transfuzí se však ve všech 
zemích vyskytovaly někdy případy, u kterých docházelo i při 
přesném provádění transfuze a  úzkostlivém zajišťování sou-
hlasnosti krevních skupin dárce a příjemce přece jen ke kom-
plikacím. Bylo třeba hledat dále.

V letech 1938–1940 objevil Landsteiner spolu s Wienerem 
další důležitý faktor krve, který nazvali „rhesus faktor“ (Rh 
faktor). Rhesus je jméno úzkonosé opice z  rodu kočkodanů 
makak rhesus, jež je domovem v Asii, v Přední Indii a  ještě 
v některých dalších oblastech. Není vzácná a pro svou drzost 
je poměrně neoblíbená – v cestopisech se o ní dočteme často 
řadu veselých příhod.

Landsteiner s Wienerem prováděli pokusy s krví morčat 
(někdy se uvádí, že králíků). Vstříkli normální krev morčeti 
a  sledovali následné účinky. Krev morčat, ovlivněnou takto 
krví opičky rhesus, smíchali pak s lidskou krví. Pracovali tehdy 
v New Yorku a zjistili, že u 85 % obyvatel bílé rasy nastala při 
použití takového séra aglutinace červených krvinek. Nazvali 
je „rhesus pozitivní“ (Rh-pozitivní); zbývajících 15 % obyva-
tel bylo „rhesus negativní“ (Rh-negativní). U černochů našli 
poměry odlišné. V  krvi bylo tedy kromě oněch čtyř takřka 
klasických krevních skupin obsaženo ještě něco dalšího, co 
připomínalo novou krevní skupinu. Vědci jej nazvali –„rhe-
sus faktor“ (Rh faktor) a nadále se s ním muselo při krevních 
transfuzích počítat.

První případ, který bezprostředně přispěl k  objevení Rh 
faktoru, byla žena, jež předčasně porodila – už poněkolikáté 
– mrtvé dítě. Při porodu ztratila tolik krve, že musela dostat 
transfuzi. Její manžel měl stejnou krevní skupinu (0), mohl jí 
tedy darovat půl litru své krve. Brzy po transfuzi se však ženě 
přitížilo a na kůži celého těla a pod viditelnými sliznicemi se jí 
utvořily krevní výrony. Při vyšetřování krve nemocné se zjis-
tilo, že její sérum shlukuje nejen červené krvinky manželovy, 
ale všech lidí s krevní skupinou 0.

Landsteiner se pídil po příčině tohoto jevu a zkoušel, jak 
bude reagovat sérum nemocné na nejrůznější krvinky lidí 
skupiny 0 tak dlouho, až se mu podařilo najít dárce krve, jehož 
krvinky nebyly sérem nemocné shlukovány. Nemocná dostala 
pak transfuzi krve od nového dárce, snášela ji bez obtíží a byla 
zachráněna.

Již jsme uvedli, že Karl Landsteiner zemřel v USA v roce 
1943. Je smutným faktem, že se v tomto roce nesměla v rakous-
kém tisku objevit sebemenší zpráva o  jeho úmrtí. Byl přece 
emigrant z fašistickým Německem obsazeného Rakouska do 
Ameriky, znepřáteleného protivníka ve druhé světové válce.

Jeho vlast se tak o skonu svého velkého syna dozvěděla až 
po skončení druhé světové války a teprve pak směly vídeňské 
lékařské časopisy zaznamenat, co Karl Landsteiner pro svě-
tovou lékařskou vědu znamenal. V  srpnu 1951 nechalo pak 
město Vídeň na zdech ústavu (Wilhelminenspittal), ve kterém 
dlouho pracoval, zasadit pamětní desku, aby tak alespoň čás-
tečně splatilo dluh svému slavnému rodákovi.

POMOCNÍK
    alergologa    na internetu

www.alergoPomocnik.cz

SOUTĚŽ
odpovězte na otázky krátké ankety v sekci Aktuality na stránkách

a vyhrajte celoroční předplatné časopisu 
Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL
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Rozhovor
Pomocník alergologa a klinického imunologa 
vstoupil do světa internetu

Od roku 2001 přináší Pomocník alergologa a klinického imunologa každoročně ověřené a přehledně zpracované informace 
o lécích, technice, institucích a akcích konaných v oborech alergologie, klinická imunologie a příbuzných. Od 1. září je „Pomocník“ 
dostupný jako webová aplikace na adrese www.alergoPomocnik.cz

Mgr. Karla Víznera, šéfredaktora Nakladatelství GEUM, 
které vydává Pomocníka AKI a  nově i  jeho internetovou 
verzi, jsme se zeptali, komu jsou stránky www.alergoPo-
mocnik.cz určeny a proč je nutná registrace?

Tištěnou verzi Pomocníka alergologa a  klinického imu-
nologa používá ve své ambulanci většina praktikujících aler-
gologů, poměrně široká je i  skupina pneumologů a  lékařů 
všeobecné specializace – tedy praktických lékařů a pediatrů. 
O  Pomocníka projevují zájem tradičně i  specialisté dalších 
oborů – např. dermatologové, internisté aj.

Předpokládáme, že elektronická podoba v  řadě případů 
usnadní a zjednoduší práci s Pomocníkem našim kmenovým 
odběratelům – tedy alergologům a pneumologům, a věříme, 
že umožní rozšířit jeho užití všeobecnými lékaři a  také spe-
cialisty souvisejících oborů a  lékárníky. Alespoň zkušenosti 
s obdobným projektem v diabetologii naznačují, že by tomu 
tak mohlo být.

Nutnost registrace uživatelů vyplývá z pokynu SÚKL, který 
platí pro internetové projekty určené zdravotnickým odborní-
kům. Museli se mu podřídit bez výjimky všichni vydavatelé.  
Naším zájmem však není komplikovat odborníkům jejich práci 
na internetu, proto jsme připravili registraci jednoduchou, 
která je zásadně nezdrží a nevyžaduje žádné nadbytečné údaje.

Projekt je zatím, především z  legislativních i obsahových 
důvodů, určen výlučně uživatelům v České republice, byť tech-
nicky funguje z jakéhokoliv místa s připojením na internet.

Jaké novinky čekají na uživatele, kteří navštíví Pomocníka 
alergologa a klinického imunologa na internetu?

Základ Pomocníka alergologa zůstává v  tištěné verzi i  na 
internetu stejný – je jím ověřený, aktualizovaný přehled na trhu 
dostupných léků a techniky v alergologii a klinické imunologii.

Internet však má některé specifické výhody, které by byla 
velká škoda pro Pomocníka nevyužít. Jde především o zjed-
nodušené možnosti vyhledávání – Pomocník alergologa na 
internetu umožňuje hledat informace nejen tradiční cestou, 
ale také podle nejrůznějších kritérií – účinné látky, výrobce, 
nebo třeba i jen části názvu apod.

Další z výhod internetu je možnost propojení s informa-
cemi na síti, ať již se jedná o  podrobné informace o  lécích, 
odkazy na jejich výrobce nebo odborné články, studie a pře-
hledy. Jako jednu z novinek chystáme užší propojení s obsa-
hem časopisu Kazuistiky v  alergologii, pneumologii a  ORL, 
ze kterého by měl být v internetovém Pomocníku pravidelně 
„článek měsíce“ v plném znění.

Sekce Novinky a  Semináře umožní informovat o  dění 
v oboru na vskutku aktuální bázi – ať již se jedná o předsta-
vení nových produktů, projektů nebo odborné akce postgra-
duálního vzdělávání.

Internet je velice flexibilní medium, jak často jsou aktuali-
zovány informace na Vašem webu?

Různých přehledů léků, někdy i  oborově zaměřených, 
je k  dispozici více. Principem, na kterém jsme budovali 
Pomocníka alergologa, je, že jde o  přehled jen těch léků 
(a jejich balení), které jsou v daném roce na českém trhu sku-
tečně dostupné, a současně nejde o žádný výběr daný komerč-
ními zájmy, ale jde o seznam kompletní a úplný. V praxi tedy 
platí, že co v Pomocníku naleznete, můžete pro své pacienty 
také předepsat, co v něm není, není ani na trhu. Takový pře-
hled lze získat jen jedním jediným, nesmírně pracným, způ-
sobem – zeptat se všech výrobců na jejich plány a  záměry 
pro daný rok. Naše redakce tak činí každý rok a dostupnost 
doslova každého balení (stejně jako další údaje) ověřuje přímo 
u  zdroje – tedy u  výrobců a  distributorů. Současně zjišťuje 
i jejich plány s produkty, tedy výrobky a balení, které hodlají 
na trh uvést či z něj v daném roce stáhnout.

 Internetový Pomocník může jít v tomto ohledu ještě 
dále a krom tradičního každoročního ověření umožní aktuali-
zovat informace v častějších, čtvrtletních intervalech, a v pří-
padě aktualit (např. při představení nových přípravků či neplá-
novaném stažení z trhu) dokonce i zcela aktuálně – doslova ze 
dne na den.

Za rozhovor poděkovala Klára Krupičková.
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