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Kouř nad letními ohni

Kouření způsobuje mnoho vážných onemocnění včetně kardiovaskulárního onemocnění, 
rakoviny plic a chronické obstrukční plicní choroby. U kuřáků hrozí mnohem větší riziko nákazy 
některým z těchto onemocnění, než u nekuřáků. Kouření je také návykové a může být velice složité 
s ním přestat. Na těchto názorech se shodují všechny vedoucí lékařské a vědecké organizace po celém 
světě. A s těmito názory souhlasí také společnost Philip Morris International. Alespoň to píše na 
svých internetových stránkách.

Kouření je téma, o kterém píši poměrně často. Je tomu nejspíše proto, že na něj narážím neu-
stále při své práci - naše nakladatelství vydává odborné lékařské časopisy s různým zaměřením 
- kouření však většinu těchto oborů propojuje jako rizikový faktor naprosto různých a nesouvise-
jících onemocnění a syndromů. Není snad tělesné soustavy či orgánu lidského těla, pro kterou by 
tabákový kouř nebyl nepřítelem, nepřítelem zákeřným a vražedným. 

Léto, jako každý rok, přineslo i mediální „okurkovou sezónu“ a tak se na přetřes dostala i zají-
mavá „přestřelka“, jíž se účastnil i pan senátor Kubera, známý a charismatický obhájce kouření, pan 
ministr financí Miroslav Kalousek a řada dalších osobností. Diskuse se točila kolem toho, zda kouření je (i při započítání nákladů na 
léčení nemocí spojených s kouřením) pro náš stát výhodné, či nikoliv. Trochu mi připomněla diskusi mých spolužáků ze střední školy 
o tom, jak dlouho se rozkládá mrtvý lední medvěd. Byla totiž nesmyslná a matoucí. Stát není více, než jeho jednotliví individuální 
občané. Ti, kteří kouří, a ubližují sami sobě, i ti, kteří nekouří, a občas je jim ubližováno cigaretovým kouřem, o který nemají zájem. 

Domnívám se, že by kouření (stejně jako požívání drog nebo pojídání bůčku v nadměrném množství) nikdy nemělo být trestné 
(a boj proti kouření by se nikdy neměl zvrhnout v boj proti kuřákům!). Každý by tak ale měl činit na vlastní odpovědnost, s vědomím 
nezbytných důsledků zdravotních, ekonomických i sociálních (a ochotou je přijmout) a vždy tak, aby tato činnost jakkoliv neohrožo-
vala ostatní. Naše svoboda totiž končí tam, kde začíná svoboda druhých. Diskuse o tom, zda to, že si naši kuřáci ničí své zdraví, je 
či není finančně přínosné pro státní pokladnu, dostává zcela jiný (ne)smysl, přeneseme-li ji na individuální úroveň - na osobu svého 
přítele, dítěte či partnera. I proto do ní nemíním osobně přispět a místo toho v závěru svého editorialu jen přiblížím několik snad 
pozoruhodných výroků, které na téma kouření zazněly v médiích nebo které jsem měl možnost zaznamenat při své návštěvě muzea 
společnosti Philip Morris v Kutné Hoře.

Aktuální číslo našeho časopisu nepřináší žádný článek, přímo věnovaný problematice kouření, nicméně věřím, že je dostatečně 
pestré a obsažné, aby uspokojilo zájem většiny našich čtenářů. Věřím, že si každý najde téma, 
které jej zajímá a které může být užitečné pro jeho práci a praxi. S počátkem podzimu se 
významně rozrůstá počet našich předplatitelů, díky sponzorskému počinu společnosti Zentiva 
(sanofi-aventis). Rád bych nové předplatitele přivítal mezi našimi čtenáři. Budeme se těšit na 
Vaše podněty i připomínky k obsahu i fungování časopisu a na Vaše dopisy a e-maily redakci.

Krásný a barevný podzim přeje
Karel Vízner
šéfredaktor

„S ministrem zdravotnictví jsme si navzdory spoustě chytráků mnohokrát potvrdili, že přínos do státní 
kasy od kuřáků je mnohonásobně vyšší než výdaje na léčení,“ zmínil Kalousek v letním rozhovoru pro přílohu 
deníku. Dodal ale, že ho to jako kuřáka neomlouvá: „Je to samozřejmě svinstvo.“ (www.eurozprávy.cz; 4.8.2011)

Podporujeme zákony nařizující zdravotní varování na balení spotřebního zboží. Poskytovat spotřebitelům 
přesné informace o závažných nepříznivých účincích kouření na zdraví je základním úkolem regulace tabáko-
vých výrobků a mělo by být hlavní součástí vládní politiky týkající se tabákových výrobků. (Philip Morris; http://
www.pmi.com/cs_cz; 23. 8. 2011)

Já proto navrhuji zamítnutí tohoto zákona, protože návrhy, které jsou obsaženy v návrhu výboru opravdu 
způsobují úsměv - „Kouření způsobuje rakovinu, neplodnost, impotenci.“ Chtěl bych důkaz od pana poslance 
Janečka, že způsobuje impotenci, aby to vysvětlil mojí ženě. Není to pravda, nezpůsobuje. A kdyby tento pozmě-
ňovací návrh snad měl být, nedej Bože, přijat, tak bych tam prosil doplnit, že kouření způsobuje občas i rozkoš. 
(stenozáznam části projevu senátora Jaroslava Kubery z jednání Senátu PSP z 2. dubna 2003; www.senat.cz).

Editorial

Fotografie na obálce:

Camargue

Carmargue je oblast mokřadů v deltě 
Rhôny v jižní Francii v bezprostředním 
sousedství Provence. Jižní části mokřadů 
jsou typické brakickým solným ekosys-
témem. Camargue je známá jako evrop-
ské hnízdiště plameňáků, proslavila se 
volným chovem černých býků a bílých 
camargských koní.

© foto: Mgr. Karel Vízner – GEUM
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Biologická liečba asthma bronchiale  
– naše klinické skúsenosti

Helena Novosadová
Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK, UN Bratislava

Súhrn:
Biologická liečba omalizumabom predstavuje nové terapeutické možnosti v liečbe 

nedostatočne kontrolovanej ťažkej, IgE mediovanej astmy. Na Slovensku máme skúsenosti 
s liečbou u viac ako 300 pacientov s astmou. V súbore našich pacientov sme hodnotili 
jeho terapeutický efekt, zmeny pľúcnych funkcií a kvality života pacientov.

Summary:
Biological treatment of asthma bronchiale

The biological treatement with omalizumab presents new therapeutic abbilities in the 
treatment of uncontrolled heavy IgE mediated asthma bronchiale. In Slovakia we have 
experiences with this treatment by more than 300 patients. In the group of our patients 
we have evaluated its therapeutic effect, changes of pumonary functions and quality of life.

Novosadová, H. Biologická léčba asthma bronchiale - naše klinické skusenosti. Kazuistiky v alergologii, 
pneumologii a ORL 8, č. 3: 4–6, 2011.

Kľúčové slová: 
 � nekontrolovaná asthma 

bronchiale
 � biologická anti-IgE liečba
 � omalizumab

Key words: 
 � uncontrolled asthma 

bronchiale
 � biological anti IgE 

treatement
 � omalizumab

Úvod
Závažnosť asthma bronchiale (AB) je klasifikovaná podľa 

Global Initiative For Astma (GINA) do 4 stupňov. Klasifikácia 
je založená na klinických príznakoch a súčasnej liečbe. K liečbe 
anti-IgE protilátkami pristúpime pri nedostatočnej kontrole 
ťažkej perzistujúcej, IgE mediovanej astme, napriek vysokým 
dávkam inhalačných kortikoidov (ICS) a long acting beta ago-
nistov (LABA) a celkových kortikoidov (Hrubiško et al. 2010). 
V klinickej praxi sa používa liečba monoklonovou protilátkou 
omalizumabom (Xolair). Mechanizmus účinku omalizumabu 
je, že sa viaže na cirkulujúce molekuly IgE a tým zabraňuje väzbe 
IgE na Fc receptory 1 na povrchu žírnych buniek a bazofilných 
leukocytov. V  konečnom dôsledku zabraňuje tým aktivácii 
bazofilov a  mastocytov a  uvoľneniu mediátorov a  spusteniu 
alergickej reakcie. Klinický účinok omalizumabu je pozvoľný 
a  maximum účinnosti sa dosahuje po 14–16 týždňoch liečby 
(Holgate et al. 2005). Doterajšie skúsenosti potvrdzujú, že pri 
správnej indikácii sa dosahuje efektivita liečby. Liečba omalizu-
mabom nezlepšuje len prejavy astmy, ale má priaznivé účinky 
aj na priebeh alergickej rinitídy, ako najčastejšej komorbidity 
ochorenia. Do našej klinickej praxe sme zaviedli túto liečbu 
v roku 2008. Na zahájenie liečby omalizumabom (Xolair) je na 
Slovensku nutný súhlas príslušnej zdravotnej poisťovne.

Súbor pacientov
V  práci hodnotíme naše trojročné skúsenosti s  biolo-

gickou liečbou omalizumabom u  pacientov s  ťažkou perzis-
tujúcou, nekontrolovanou astmou. V súbore je 12 pacientov, 

(8 žien, 4 muži), vekový priemer 48,5 rokov. Všetci pacienti 
spĺňali v tej dobe platné indikačné kritéria pre liečbu obtiažne 
liečiteľnej astmy (OLA): pozitívny celoročný alergén, odpor-
účaná hladina IgE v rozmedzí od 76–750 IU/ml (v súčasnosti 
sú iné kritériá pre hladiny IgE: 30–1 500 IU/ml). Funkčné 
parametre (jednosekundový úsilný výdych FEV1<60 %). 
Pacienti boli pred zaradením do biologickej liečby prevažne 
kortikodependentní s častými exacerbáciami a opakovanými 
hospitalizáciami. Z  komorbidít bola najčastejšie prítomná 
alergická rinitída. Biologickú liečbu sme indikovali u pacien-
tov s ťažkou perzistujúcou astmou v 11 prípadoch a v 1 prí-
pade u  pacientky s  astmou a  histologicky verifikovaným 
Churg-Straussovej syndrómom. Všetci pacienti mali reduko-
vané hodnoty FEV1<60 %, hladinu IgE vo vyššie uvádzanom 
rozmedzí a  plne vyťažnenú liečbu asthma bronchiale (ICS 
a LABA, metylxantíny, antileukotriény a celkové kortikoidy). 
Biologickú liečbu sme podávali ambulantne, dávkovanie oma-
lizumabu (Xolair) bolo podľa hladín celkového IgE a hmot-
nosti pacienta. Liečbu sme aplikovali v  mesačných resp. 
14 dňových intervaloch. Všetci pacienti mali po 16 týždňov 
trvajúcej liečbe prehodnotenie účinnosti liečby. Efekt liečby 
sme hodnotili na základe klinických príznakov a spirometric-
kého vyšetrenia. Predčasne sme liečbu neukončili u žiadneho 
pacienta. Sledovali sme nasledujúce parametre: demografické 
údaje, počet denných a nočných symptómov, zlepšenie kva-
lity života na základe vyplnenia asthma control testu, funkčné 
parametre, počet exacerbácií, počet návštev LSPP, počet hos-
pitalizácií, redukciu dávok perorálnych kortikoidov, nežiad-
úce účinky, chorobnosť pacientov a celkový efekt liečby.

NAŠE TÉMA: OBTÍŽNĚ LÉČITELNÉ ASTMA
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Demografické údaje: celkový počet pacientov bol 
12 (ženy 8, muži 4), priemerný vek bol 48,5 rokov.

Trvanie doby liečby: 11 pacientov užívali liečbu 
>12 mesiacov, (z toho 6 pacientov 12–24 mesiacov a 5 pacien-
tov 24–35 mesiacov), 1 pacient <12 mesiacov (11 mesiacov).

Denné a nočné symptómy mali pred liečbou všetci paci-
enti (12), rok od zahájenia biologickej liečby 9 pacienti sú bez 
denných a nočných symptómov, 3 pacienti majú v priemere 
dvakrát týždenne denné symptómy.

Funkčné vyšetrenie pľúc u  pacientov preukázalo 
pred liečbou pokles FEV1 v  priemere na 58 % (46–77 %). 
Po 12 mesačnej liečbe sme zaznamenali FEV1 v priemere 64 %.

Z  komorbidít sa najčastejšie vyskytla alergická rinitída 
(8 prípadov) a v jednom prípade potravinová alergia.

Počet exacerbácií: 6 mesiacov pred zahájením biolo-
gickej liečby sme zaznamenali hospitalizáciu u  9 pacientov 
v súbore. Počas 12 mesačnej liečby mali dvaja pacienti mierne 
exacerbácie a 1 pacient závažnejšiu exacerbáciu s nutnosťou 
hospitalizácie.

Počas liečby omalizumabom (Xolair) sme redukovali 
dávku celkových kortikoidov. Pred zahájením liečby všetci 
pacienti mali v liečbe kortikoidy p. o. v dennej dávke 5–15 mg. 
V priebehu 12 mesačnej liečby len 2 pacienti ostávajú na níz-
kych dávkach intermitentne a  1 pacientka má ponechané 
v  liečbe prednison 5 mg, s  prechodne zvýšením dávky na 
7,5 mg.

Sledovali sme počet návštev pohotovostí LSPP a/alebo 
neplánovaných návštev. Pol roka pred zahájením liečby boli 
všetci pacienti ošetrení na LSPP, v  priemere dvakrát. Po 
12  mesiacoch od zahájenia liečby boli neplánovane ošetrení 
traja pacienti na našej ambulancii. 

Hospitalizácie sme zaznamenali pol roka pred zaháje-
ním liečby u  7 pacientov. Hospitalizácia počas 12 mesačnej 
liečby omalizumabom (Xolair) bola potrebná u 2 pacientiek. 
U ostatných 10 pacientov nebola potrebná hospitalizácia pre 
exacerbáciu astmy pri viac ako ročnej liečbe omalizumabom 
(doba liečby je rozdielna a pohybuje sa od 12 do 36 mesiacov).

Zlepšenie kvality života meraná asthma control tes-
tom (ACT): priemerná hodnota pred liečbou bola hodnota 
16 (od 7 do 21), priemerná hodnota po ročnej liečbe bola 22. 

Vedľajšie účinky liečby sme nezaznamenali žiadne.

 Kazuistika pacientky s OLA
52 ročná pacientka s dlhoročnou perzistujúcou astmou 

ťažkého stupňa, kortikodependentná, hospitalizovaná opa-
kovane pre exacerbáciu ochorenia, liečená kombinovanými 

preparátmi ICS + LABA + salbutamol (SABA) a  p. o. 
kortikoidy.

V osobnej anamnéze: na astmu sa lieči 16 rokov, v ostat-
ných rokoch opakované exacerbácie viackrát ročne; okrem 
toho bola liečená na hypertenziu, stav po náhle cievne moz-
gové priehode (NCMP), osteoporóza.

TO: denné i nočné symptómy, dýchavica, napriek podá-
vaniu liečby ICS + LABA, celkových kortikoidov, antileukotri-
enov, i záchrannej medikácie SABA.

V  objektívnom náleze počuteľné auskultačne spastické 
fenomény, predlžené expírium, distančné pískoty. Hodnota 
IgE – 650 U/l, špecifické IgE pozitívne na roztoče. Spirometria 
poukazovala na ťažký stupeň obštrukčnej ventilačnej poruchy 
FEV1 = 39 % n. h. Asthma control test (ACT): 15.

Pacientke sme navrhli liečbu omalizumabom (Xolair), 
ktorá bola po odsúhlasení zdravotnou poisťovňou zahájená 
v dávke 300 mg á 2 týždne. Po 16 týždňovej liečbe sme zazna-
menali výrazné zlepšenie, pacientka lepšie toleruje námahu, 
zaznamenala redukciu denných a  nočných symptómov. 
Objektívne zisťujeme kľudové eupnoe, bez spastických feno-
ménov, spirometricky je prítomná ľahká obštrukcia FEV1 = 
71,3 % n. h. V liečbe sme redukovali dávku celkových korti-
koidov na 10 mg (pred zahájením liečby bola na dávke 20 mg), 
antileukotrieny, ICS + LABA, antihistaminiká, nazálny ste-
roid. Pacientka užíva liečbu omalizumabom v celkovej dĺžke 
36 mesiacov. Počas celej doby nebola hospitalizovaná, zazna-
menala jedenkrát exacerbáciu, ktorá sa zvládla ambulantne, 
celkové kortikoidy sa mohli po zlepšení stavu znížiť. Liečbu 
toleruje dobre, bez vedľajších účinkov. Kontrolné spirometrie 
v norme, resp. ľahká obštrukcia. Posledný ACT bol 22.

 Diskusia
Asthma bronchiale postihuje 300 miliónov ľudí celosve-

tovo a ročne pripadá 239 000 úmrtí v súvislosti s astmou, čo je 
0,4 % všetkých úmrtí v dôsledku chorôb. Signifikantne vplýva 
na fyzické, emočné, psychické aspekty života a má aj výrazný 
ekonomický dopad. 

Celkové náklady priame a nepriame predstavujú ročne 
18 miliárd € v Európe a 13 miliárd USD v USA (Holgate et 
al. 2005). Náklady na ťažkú astmu predstavujú 60 % všetkých 
nákladov. Až 2 % všetkých astmatikov nemá dostatočne kon-
trolovanú astmu, aj po vyčerpaní všetkých terapeutických 
možností. Pacienti s  ťažkou perzistujúcou astmou majú sig-
nifikantne vyššie riziko hospitalizácie v  dôsledku choroby 
a  aj úmrtia. Závažnosť AB je klasifikovaná podľa GINA do 
4 stupňov. Klasifikácia je založená na klinických príznakoch 
a súčasnej liečbe. Biologická liečba je indikovaná v 4. stupni 

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

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

(zdroj informací: archiv redakce)

BIOLOGICKá LIEČBA ASTHMA BRONCHIALE 
– NAŠE KLINICKé SKúSENOSTI
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pri obtiažne liečiteľnej astmy (Hrubiško et al. 2010; Hamilton 
et al. 2010).

Doteraz boli platné určité kritériá na indikáciu liečby, 
podľa ktorých sa musí postupovať. Po uplynutí trojročnej 
doby od zahájenia liečby prvých pacientov sme vykonali ana-
lýzu dosiahnutých výsledkov. Podľa našich doterajších skú-
senosti môžeme biologickú liečbu omalizumabom hodnotiť 
nasledovne: 
•	 nesignifikantné zlepšenie parametrov FEV1 – (nie vždy 

funkčné parametre korelujú s klinickým stavom);
•	 redukcia počtu exacerbácií, hospitalizácií a neplánovaných 

návštev;
•	 zlepšenie kvality života (ACT);
•	 redukcia podávania celkových kortikoidov;
•	 zlepšenie kontroly komorbidít (alergickej rinitídy);
•	 zníženie chorobnosti a pracovnej neschopnosti;
•	 nezaznamenali sme vedľajšie účinky;
•	 výsledky sú v súlade s výsledkami ostatných štúdií.

Liečba omalizumabom predstavuje novú nádejnú liečbu 
pre pacientov s  ťažkou nekontrolovanou astmou. Naše skú-
senosti, ale aj mnohých iných autorov, potvrdzujú efektivitu 
liečby pri správnej indikácii (Hochmuth 2010; Krčmová 2006). 
Odpoveď pacientov (respondérov) na liečbu vykonávame po 
úvodnej 16 týždňov trvajúcej liečbe. Celková doba liečby nie 
je presne definovaná, liečba sa indikuje aj v  iných indikáci-
ách ako napr. pri atopickej dermatitíde, závažnej potravino-
vej alergii. Bližšie informácie pravdepodobne poskytnú ďalšie 
prebiehajúce i plánované klinické štúdie.

 Záver
Podľa doterajších skúseností u  pacientov s  ťažkou per-

zistujúcou, nekontrolovanou astmou (po splnení požado-
vaných kritérií) je liečba omalizumabom jednoznačne prí-
nosom, s  veľmi dobrým efektom na klinický stav. Vedľajšie 
účinky liečby sme nezaznamenali. V súlade so zahraničnými 
výsledkami štúdií bola liečba bezpečná, efektívna, so zníže-
ním spotreby nákladov na liečbu astmy aj u našich pacientov. 
Preukázal sa aj priaznivý vplyv na alergickú rinitídu.
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Úvod
Co nejpřesnější odpověď na reálnou senzibilizaci atopika 

je bez nadsázky nosným diagnostickým pilířem k naplánování 
smysluplných terapeutických opatření. Mají-li ošetřující lékař 
a přizvaní specialisté rozhodnout o režimovém omezení, jakož 
i o farmakologické strategii včetně případné specifické imu-
noterapie, musí být především dobře informováni o  „status 
quo“. Musí mít co nejdokonalejší povědomí o skutečné senzi-
bilizaci, v lepším případě o reálné alergii, která se na obtížích 
pacienta přímo podílí.

K  tomu slouží jednak podrobná anamnéza, jednak 
pomocná vyšetření. Na prvním místě by to měly být expo-
ziční testy. Přestože není tento zlatý standard alergologické 
diagnostiky nikým zpochybňován, složitá metodologie a tech-
nická náročnost brzdí rutinní zavedení alergenové expozice 
do praxe specializovaných center, natož do praxí soukro-
mých. Nejjednodušší, nejlevnější a stále nejdostupnější jsou 
kožní testy (skin prick test – SPT) obvykle za použití firem-
ních standardů známých aeroalergenů. V případě pátrání po 

potravinové senzibilizaci je doporučováno, až na výjimky, 
testování nativními potravinami. V  poslední době se začíná 
i v  klasické alergologii používat náplasťových testů (allergy 
patch test – APT), zatím s velmi rozporuplnou interpretací.

V indikovaných případech, jako jsou těžký ekzém, systé-
mové reakce a příliš nízký věk atopika, je nenahraditelná labo-
ratorní imunologie. Pokud anamnéza napoví, jsou požadavky 
na imunologické markery cíleně specifikovány, v  opačném 
případě nabývá pátrání po spouštěči podoby širokého „kober-
cového náletu“. Což sice zvyšuje pravděpodobnost možné 
trefy do černého, resp. trefy do terče IgE-zprostředkované pře-
citlivělosti, utratí se tak ale nemalé a z principu snad i neomlu-
vitelně vysoké finanční prostředky.

Pokud nás anamnéza, eliminačně-expoziční testy, kožní 
testy, popřípadě specifická IgE nasměrují na konkrétní zdroj 
alergenu, doporučujeme eliminaci tohoto potenciálního 
spouštěče, pochopitelně jen v  případě, je-li to proveditelné. 
Nevědomky tak zapomínáme na skutečnost, že surovina, 
látka, organismus, resp. alergenní nosič nebývá zdrojem pouze 

Martin Fuchs
Immunoflow, s. r. o., Praha

Souhrn:
Kazuistika přibližuje případ malého ekzematika s neobvyklou multiproteinovou senzi-

bilizací. Zpočátku byl považován za alergika k živočišným bílkovinám (syrovátka, vaječný 
bílek), později se ukázalo, že alergenní roli přebírají rostlinné alergeny patřící do skupin 
velmi stabilních panalergenů ořechů, luštěnin a jiných semen. Diagnostika se v tomto 
případě opírala méně o anamnézu a více o laboratorní vyšetření možné senzibilizace, a to 
právě k nejčastějším rostlinným panalergenům. Ke zdárné diagnostice posloužilo také 
vyšetření devíti nejznámějších alergenů arašídu za použití rekombinantních alergenů, 
resp. specifických IgE proti nim (rekombinantní IgE).

Summary:
Multiprotein senzibilisation of an atopic child

The case history describes a small patient with eczema and unusual multiprotein 
senzibilisation. Initially, he was considered to be allergic to animal proteins (whey, egg-
-white), but lately it was proved that plant allergens belonging to the group of very stable 
panallergens of nuts, legumes and other seeds took the role of allergens. In this case, 
the diagnostic process was not based on patient’s history so much, but predominantly 
on laboratory assessments of possible senzibilisation, namely by the most common 
plant panallergens. The examination of the nine most common peanut allergens using 
recombinant allergens, specific IgE against recombinant allergens (recombinant IgE) 
respectively, contributed to the successful diagnosis.

Fuchs, M. Multiproteinová senzibilizace malého atopika. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 8, 
č. 3: 8–12, 2011.
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jednoho alergenu, ale že může být zdrojem hned celé kolekce 
antigenně odlišných bílkovin s alergenním potenciálem. Dnes 
není výjimkou přítomnost doslova desítek alergenů v jednom 
jediném přírodním substrátu – jako příklad nám poslouží 
rostlinná semena, mycelie plísní produkující mikroskopické 
spory nebo sekreční tekutiny savců (mléko, sliny, moč).

Ve spektru vyšetřovacích metod se přitom poměrně 
nedávno objevil cenný pomocník, jak toto multiprotei-
nové imunogenní klubko snadněji rozmotat. A to pomocník 
v  podobě rekombinantních alergenů. Následná kazuistika 
nechť poslouží k zamyšlení o racionálnosti, či naopak nehos-
podárnosti vyšetřování ubikvitérních alergenů (panalergenů) 
prostředí, které mohou být a v praxi často i jsou zodpovědné 
za fascinující fenomén zkřížené reaktivity (CR). 

Kazuistika batolete s těžkým atopickým 
ekzémem

Pacient narozen v  únoru 2008, v  rodinném domku 
malého městečka, na zahradě přítomen pes. Kojen byl bez 
diety matky bezmála 9 měsíců, očkování probíhalo – a dlužno 
říci, že bez ohledu k  základnímu onemocnění – řádně dle 
tehdy platného očkovacího kalendáře: kalmetizace v novoro-
zeneckém věku, poté 3krát Infanrix hexa + 3krát Prevenar, a to 
ve 4., 5., 6. měsíci, resp. čtvrtá hexavakcína ve 12. měsíci věku. 
Krom níže popisované problematiky vážněji nemocen nebyl.

Ve 3. měsíci věku se začíná intenzivně promašťovat 
sušší kůže celého těla, v krátké době ale tato xeróza přechází 
v  typické projevy atopické dermatitidy – šupící se makulo-
papulózní sytě červená mapovitá, splývající ložiska s  licheni-
fikací, hyperkeratinizací a silným svěděním. V predilekčních 
flexurách je možno vidět náznak mokvání. Dítě se dostává do 
péče dermatologie, ke kontrole ekzému byly použity prakticky 
všechny obecně známé farmakologické prostředky, ať již cestou 
per os, nebo v podobě mnoha lokálních krémů a mastí. K pro-
mašťování byly používány kombinace hydratačních krémů, 
mastí a  koupelových olejů (kupříkladu pontini, Infadolan 
nebo modrá indulona, ke koupeli Oilatum z ovčí vlny, Hermal 
balneum Plus nebo Hermal balneum F – viz dále). Silným 
protizánětlivým účinkem posloužily lokální kortikosteroidy 
(Locoid lipokrém, výjimečně Advantan) a celková antihista-
minika (dvojkombinace prvé a vyšší generace) tlumila nepříz-
nivý pruritus. Ekzém měl v druhém půlroce života dítěte sta-
cionární charakter, patřil by dle alergologické terminologie do 
kategorie středně těžkých až těžkých, naštěstí nedošlo k sekun-
dární bakteriální impetiginizaci, ani k nepříjemné a vlastně i 
dosti nebezpečné virové superinfekci (herpes, moluska).

K prvnímu alergologickému vyšetření bylo přistoupeno 
„až“ ve 12 měsících věku. Pro netestovatelnou kůži před-
loktí či zad byl proveden  náběr pro imunologickou labora-
toř. Zjištěna smíšená senzibilizace, specifický imunoglobulin 
izotypu E proti psím alergenům (sIgE-pes) byl zvýšen 60krát 
(norma do 0,35 kU/l), sIgE-směs základních potravin bylo 
zvýšeno 30krát a samotná směs ořechů 12krát. Upozorněno 
na možný nepříznivý vliv psích alergenů, což si rodiče vzali 
velmi vážně k srdci, a také zakázány ořechy, které ostatně po 

ukončení kojení chlapec samostatně nikdy nedostal. Rodiči 
v  té době experimentováno s dvouměsíční bezlepkovou die-
tou, ale žádné zlepšení zaznamenáno nebylo. Nicméně z pod-
staty multiproteinové senzibilizace je selektivní hodnocení 
příznivého účinku vysazení jedné jediné komponenty více než 
sporné, ne-li nemožné. K cílenějšímu dietnímu opatření dotes-
továny jednotlivé potraviny ve 14. měsíci věku. Specifické IgE-
vaječný bílek zvýšeno 40krát, kravské mléko 10krát a dokonce 
vyšetřen i lepek, resp. sIgE-gliadin pouze s  hraničním nále-
zem. Tyto nálezy zohledněny v  dietě batolete. Doporučeno 
vysazení vaječných bílkovin, včetně těch skrytých, nicméně 
compliance rodičů byla v  tomto „vaječném“ bodě přes váž-
nost problému překvapivě nízká, v jídelníčku se totiž i nadále 
objevovaly běžné těstoviny, ba i piškoty. U bílkovin kravského 
mléka (BKM) byl eliminační pokus o něco úspěšnější, dílem 
i proto, že mléko a mléčné výrobky byly nahrazeny speciálně 
upraveným preparátem, šlo konkrétně o vysoce štěpenou 
mléčnou syrovátku (Nutrilon 2 allergy care). Přes negativní 
výsledky zakázány i ryby a sója, z opatrnosti zakázáno i hovězí 
maso. Motivace těchto „preventivních“ zákazů měla ale jen 
historické, nikoli EBM (evidence-based medicine) kořeny.

Ve 20 měsících imunologické vyšetření zopakováno. 
A hodnoty sIgE znovu podstatně vystoupaly. Při celkovém IgE 
přes 3 000 kU/l vycházely jednotlivé sIgE takto: 
•	 sIgE-pes: 300krát nad normu (a to fakticky 8 měsíců po 

psychicky bolestivém odstranění možné příčiny) 
•	 sIgE-kočka: 200krát (v sousedství se kočky nepochybně 

vyskytují)
•	 sIgE-trávy: 180krát
•	 roztoči: 80krát
•	 směs ořechů: 300krát
•	 směs mas: 45krát (červené i bílé) 
•	 směs ovoce: 45krát
•	 kravské mléko: 90krát zvýšeny sIgE proti syrovátce, naopak 

proti kaseinu nízké (dosavadní dieta poctivě dodržována)
•	 bílek: 200krát (dosavadní dieta nebyla důsledná) 
•	 žloutek: 33krát 
•	 ostatní: směs obilovin, směs zeleniny, směs ryb a samotný 

lepek: lehce pozitivní, ale maximálně do 10krát nad normu
•	 směs ryb: hraniční 

Krátce na to se chlapec dostal na pracoviště, kde byly 
dodatečně dotestovány rekombinantní alergeny, respektive spe-
cifické IgE proti základním rekombinantním alergenům (rIgE). 

rIgE zodpovědné za zkřížené reakce (CR) mezi pyly-
-rostlinnými potravinami
•	 rIgE Bet v 1 (hlavní alergen břízy, resp. řádu fagales přede-

vším čeledí břízovité, lískovité a bukovité, potažmo mnoha 
druhů ovoce, zeleniny a ořechů – u arašídu značen Ara 
h 8): negativní

•	 rIgE Bet v 2 (profilin, vedlejší alergen břízy, potažmo mno-
ha pylů a rostlinných potravin včetně semen a ořechů, např. 
u arašídu se označuje Ara h 5): negativní

•	 rIgE Phl p 1 (expanzin, hlavní alergen bojínku lučního, 
potažmo čeledi trav lipnicovitých): 56,8 kU/l (160krát 
nad normu)

MULTIPROTEINOVá SENZIBILIZACE MALéHO ATOPIKA
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rIgE zodpovědné za zkřížené reakce (CR) mezi rostlin-
nými potravinami (ovoce-zelenina-semena)
•	 rIgE LTP (lipid transfer protein, panalergen mnoha druhů 

ovoce, zeleniny, semen i ořechů, např. u arašídu se označuje 
jako Ara h 8): negativní

rIgE zodpovědné za zkřížené reakce (CR) mezi ořechy 
a semeny včetně luštěnin
•	 rIgE Ara h 1 (panalergen vicilin nebo také arachin, hlavní 

alergen arašídu, potažmo mnoha jiných semen včetně 
luštěnin): 15,6 kU/l (45krát nad normu) 

•	 rIgE Ara h 2 (ale i Ara h 7, panalergen konglutin, druhý 
hlavní alergen arašídu, potažmo  mandle a lupiny): nega-
tivní

•	 rIgE Ara h 3 (ale i Ara h 4, panalergen 11S globulin, glyci-
nin, legumin, třetí hlavní alergen arašídu, potažmo mnoha 
semen včetně luštěnin): 3,54 kU/l (10krát nad normu)

•	 rIgE Ber e 1 (ale i Ara h 6, panalergen 2S albumin, hlavní 
alergen paraořechu a mnoha jiných ořechů i semen): 
13,9 kU/l (40krát nad normu)

Stav ekzému ani v  druhém roce života přes režimová 
opatření a intenzivní dermatologickou péči uspokojivý roz-
hodně nebyl. Proto byla revidována i otázka dosavadní diety, 
senzibilizace k některým významným rostlinným panalerge-
nům se pak nehodnotila jen jako pouhá laboratorní zajíma-
vost. Dítěti byla následně navržena pozměněná dieta. Při této 
zásadní, druhově specifické a tím i cíleně zaměřené eliminaci 
se bez znalosti botanického výskytu panalergenů neobejdeme, 
resp. bez znalosti panalergenní homologie (chemické a tím 
i antigenní podobnosti).

Na tomto místě je vhodné upozornit, že výběr této kazu-
istiky nebyl z edukačních důvodů náhodný. Z devíti základních 
panalergenů arašídu, jejichž přesnější identifikaci bez výjimky 
najdete v textu (Ara h 1, Ara h 2, Ara h 3, Ara h 4, Ara h 5, Ara 
h 6, Ara h 7, Ara h 8, Ara h 9), vychází tři, resp. pět pozitivit – 
viz zvýraznění. A tím tato kazuistika poslouží k podrobnějšímu 
představení těchto klíčových semenných panalergenů, které svým 
významem přerůstají jednodruhovou arašídovou senzibilizaci 
(viz tabulky č. 1, 2, 3). Těchto pět pozitivních panalergenů totiž 
obstarává možná až 80 % všech zkřížených reaktivit známých 
semen naší i světové flory. Semen, která se běžně dostanou i do 
tuzemských kuchyní. Shodou okolností jde o fylogeneticky velmi 
konzervativní panalergenní bílkoviny, s dobrou termostabilitou 
i stabilitou k enzymatickému rozkladu. Jsou proto velmi odolné 
nepříznivým vlivům prostředí, vaření i trávení, což při pocho-
pení jejich základních funkcí – ochrana a obrana všech druhů 
semen i plodů před nepřízní klimatu (sucho, mráz) a před napa-
dením predátory – není zas až tak překvapivé. Díky této při-
rozené odolnosti nesou ale zároveň riziko systémových reakcí. 
Do jisté míry bychom ekzém našeho pacienta mohli považovat 
za možný systémový projev zjištěné senzibilizace, v užším slova 
smyslu je ale třeba počítat s rizikem systémových reakcí časného 
IgE typu, včetně nebezpečí budoucí anafylaktické reakce.

Chlapci byla ve 20 měsících navržena tato diagnostická 
a doufali jsme, že i terapeutická, dieta: k dosavadnímu vyne-
chání BKM (bílkovin kravského mléka) a vaječných bílkovin 

byl položen důraz na dietu s ohledem na možný výskyt pozi-
tivních panalergenů: 
•	 bez ořechů (veškerých) – již dodržováno. Ale pozor: 

úmyslně nekladen důraz na striktní vynechávání potravin 
s označením „může obsahovat stopy ořechů“. Nešlo přece 
jen zatím o anafylaxi, řešil se „jen“ těžší ekzém. V těchto 
případech je stopové, jakési „prahové“ množství ořecho-
vých bílkovin, zdá se, pro budoucí navození antigenní 
tolerance atopika dokonce žádoucí. V opačném případě se 
množí případy pozdějších anafylaxí, paradoxně v důsledku 
mnoho let poctivě dodržované eliminace.

•	 bez kokosu (z alergologického hlediska se kokos mezi 
ořechy – asi neprávem – dosud nepočítal).

•	 bez luštěnin, jmenovitě sóji (v předchozí dietě dodržováno), 
ale i hrachu a lupiny. Lupina je dnes oblíbenou součásti 
bezlepkových diet. Zcela zásadní poznámka: hlavními su-
rovinou k výrobě olejových přísad do koupelí řady Hermal 
balneum je olej sójový (Plus) a olej arašídový (F).

•	 bez rajského jablíčka.
•	 bez pohanky, opět oblíbená náhrada nejen lepkových 

surovin.
•	 bez sezamu a bez hořčičného semínka. Poznámka pro lai-

ky: hořčičné semínko není totéž co potravinářská hořčice, 
může se vyskytovat u zeleniny, v omáčkách apod.

•	 před olejem řepkovým a slunečnicovým dávat přednost 
olivovému oleji.

•	 vzhledem k absenci ovocných panalergenů bylo ovoce povo-
leno. V tomto bodě je potřeba upozornit na poněkud nešťast-
né používání předvolených směsí při screeningovém pátrání 
po možných senzibilizacích. V našem případě by například 
směs obilovin vyšla pozitivní díky přítomnosti sezamu, nebo 
směs zeleniny díky přítomnosti hořčičného semínka.

•	 u mas bylo učiněno toto spekulativní rozhodnutí: vzhledem 
k tomu, že bílkoviny syrovátky nejsou přítomny v séru ani 
v mase hovězího dobytka, není dieta indikována. Naopak 
bílkoviny vaječného žloutku jsou charakteristické i pro sle-
pičí (kuřecí) maso, proto doporučeno vynechání veškerého 
drůbežího masa.

•	 ryby povoleny (mimo jiné vyšetřován rIgE na parvalbu-
min, což je jediný panalergen ryb, který vyšel jednoznačně 
negativní).

Režimové rady mimo dietu se týkaly slunečnice, kde 
bylo varováno před častou a tím i  pravděpodobnou lokální 
aplikaci v magistraliter míchaných mastech (oleum helianthi). 
Dosud nejasný dopad má nedávný objev bavlněného vicilinu 
(viz Ara h 1 homologie). Rodiče přesto, nebo právě proto byli 
upozorněni na určité (byť asi jen teoretické) riziko při pou-
žívání bavlny. Náhradu bychom za těchto okolností mohli 
hledat například v hedvábí. Mezera v této problematice byla 
nedávno zaplněna nabídkou pleteniny (firmy Vivax) za pou-
žití chirurgického hedvábí s  antibakteriálním účinkem, a to 
především v sortimentu kojeneckého a batolecího oblečení.

Dítě s  rodiči chodí stále na pravidelné kontroly, napo-
sledy téměř ve třech letech věku (leden 2010). Ekzém je klidový, 
stačí jednou denně emoliencia, bez potřeby kortikosteroidů či 
jiných imunomodulátorů. Očekávaně vyhasíná senzibilizace 
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(alergie?) k  mléčné syrovátce a  vaječným bílkovinám, dieta 
proto pomalu uvolňována. V  panalergenní problematice se 
však dietní velkorysost nevyplácí, ekzém se zhoršuje s náhod-
nou expozicí luštěninám (sójová mouka), semínkům (seza-
mové pečivo) a ořechům (ořechové sušenky, müsli). Chlapec 
proto dodržuje výše uvedenou „panalergenní“ dietu i nadále. 
Režimová opatření nepřesahují běžný standard (úklid, lůžko-
viny apod.). Respirační problematika zatím nepozorována, ani 
v sezóně trav. Přesto rodiče podrobně instruováni o pravdě-
podobnosti kvalitativních změn alergického pochodu, riziko 
průduškového astmatu je u našeho polyvalentně senzibilizo-
vaného pacienta opravdu více než teoretické. Dle posledních 
studií přesahuje dokonce magickou hranici 50 %, a to ještě 
před 10. rokem věku. 

Diskuse a závěry
IgE zprostředkovaná přecitlivělost se vyznačuje méně 

složitou patofyziologií, je relativně slušně pochopena a snadno 
vyšetřitelná. To ji také katapultovalo na pomyslný trůn imu-
nologických mechanismů alergie. V případě shody klinického 
obrazu s  diagnostikovanou senzibilizací si tento trůn snad 
i právem zaslouží. Ve skutečnosti se shodou příznaků s expo-
zicí alergenem můžeme pochlubit jen u části pacientů, touto 
jednoduchou dominancí se vyznačuje většina polinotiků, více 
než polovina alergiků k roztočovým a ke zvířecím alergenům 
a některé reakce anafylaktického typu. Pokud však u proká-
zaného polyvalentního atopika řešíme gastrointestinální či 
kožní manifestaci, obvykle se s klinickou korelací „pozitivní 
SPT nebo sIgE – expozice – obtíže“ nepotkáme.

V  těchto případech se setkáváme s  několika odlišnými 
přístupy a jak praxe našeho stavu ukazuje, mantinely alergolo-
gické eliminační tvořivosti jsou vskutku velmi široké.

1. přístup anamnestický: eliminuje se vše, v čem samotný 
pacient či rodič spatřuje příčinnou vazbu s obtížemi. 
Pomocnými vyšetřeními včetně sIgE se alergolog snaží 
anamnestická data potvrdit. Ideálem je shoda, nepře-
kvapí však, že bývá nízká. úskalím této metody je 
totiž slabá výpovědní hodnota samotné alergologické 
anamnézy, která bez přehánění zaujímá nejvyšší patra 
nadstavbové sugesce, zvláště v případě potravin. S tím 
souvisí i limitace věková. Anamnestické údaje dítěte, 
které má obtíže při monokomponentní mléčné stravě 
(lhostejno, zda kojené či na umělé výživě), jsou pocho-
pitelně krom možného vlivu samotného mléka nedo-
statečné. Dalším úskalím této metody (a to jak ze strany 
subjektu, tak i ze strany lékařů) je preference potravi-
nových spouštěčů a možné opomíjení vlivu aeroaler-
genů. Klasickým příkladem budiž ekzém a  celoroční 
roztočová přecitlivělost. Kdo o tom co ví? Všimněte si 
v naší kazuistice pylové, roztočové i zvířecí senzibilizace.

2. přístup empirický: přiznejme si, že u multiproteino-
vých senzibilizací obvykle nemáme ani tušení, co se 
na podstatě obtíží opravdu podílí. Využívá se proto 
známé vazby některých spouštěčů s  určitou věkovou 
kategorií. Tak například až 50 % těžkých ekzémů ato-
pických kojenců se může stabilizovat na preferenční 

eliminační dietě s  vysazením živočišných potra-
vin (kravské mléko, případně vejce a drůbeží maso). 
A  naopak u  některých alergických kolitid vyššího 
věku pomáhá důslednější eliminace rostlinných aler-
genů – lepku, ovoce, zeleniny, popřípadě semen včetně 
ořechů. Osobně tomu říkám metoda pokus-omyl. 
úskalím tohoto přístupu je právě polyvalentnost sen-
zibilizace. Kupříkladu pravá syrovátková alergie bude 
úspěšně řešena nemléčnou dietou jen v případě mono-
valentnosti mléčné alergie. A tu vídáme mnohem čas-
těji u non-IgE zprostředkované přecitlivělosti. V  pří-
padě našeho atopického pacienta byla původní dieta 
(nemléčná i  bezvaječná) jistě volbou nevyhnutelnou, 
očekávaný efekt se však nedostavil, pravděpodobně pro 
současnou přítomnost alergií jiných. A užitím bezbřehé 
metody pokus-omyl by v  tomto případě utíkal draho-
cenný čas.

3. přístup non-lege artis – hodnocení a léčba dle pozi-
tivity specifických IgG: tato metoda, vlastně spíše 
jakási hypotetická alternativa, nemá dostatečnou 
oporu v EBM, proto by se neměla stát diagnostickou 
a co hůře i terapeutickou zbraní v rukou atestovaného 
lékaře, natož lékaře vlastnícího licenci oboru alergolo-
gie a klinické imunologie.

4. přístup atopický – dle pozitivity SPT a pozitivity 
specifických IgE: přístup často využívaný a opticky 
elegantní. Ale fakticky je zdrojem největších chyb, byť 
schovaných za lege artis alibi. Rozsah vyšetření (počet 
sIgE) by měl být motivován anamnézou, ve skuteč-
nosti je ovlivněn ekonomikou a možnostmi vyšetřova-
tele (vyžádaná péče – státní podnik versus soukrom-
ník, dostupnost laboratoře apod.). Ať tak či tak, často 
se setkáváme s málo obhajitelnou zkratkou „pozitivita 
sIgE = eliminace“, což logicky lze striktně uskutečnit 
jen u neprávem přeceňovaných základních potravin. 
úskalím této metody je obcházení známého rozporu 
senzibilizace versus alergie. V některých méně jasných 
případem, kam patří právě chronické ekzémy (nejen 
malých dětí) nebo eozinofilní ezofagitidy i enterokoli-
tidy, hraje zjištěná senzibilizace minoritní až doslova 
okrajovou roli, zvláště u  pozitivit třídy 2 a částečně 
i 3 (zvýšení sIgE maximálně 10krát a méně). Atopický 
kojenec uplatní svou atopii v klinickém obrazu ekzému 
sotva ve 30–40 %. A tak se až u dvou třetin ekzema-
tiků vědomě dopouštíme zásadního omylu, pokud 
trváme na eliminaci jen dle pozitivity sIgE. Snad by 
bylo vhodné pro jednotlivé potraviny znát cut-off 
sIgE, bohužel se ale údaje od různých autorů dosti 
liší. A cut-off (decision points) u aeroalergenů nejsou 
známy vůbec. Pokud se přesto rozhodneme řídit touto 
metodou, měli bychom případný omyl revidovat v čase 
(délka diety 1 měsíc ?) a měli bychom zohlednit i feno-
mén zkřížené alergie. A zde hledejme další úskalí 
tohoto postupu, kterým je zjednodušování až pauša-
lizace možných zkřížených mechanismů. Uvedu opět 
příklady: když mléko, tak kupodivu i sója, když lískový 
ořech, tak hlavně stromové ořechy, když arašíd, tak 
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luštěniny, když pšenice, tak lepek apod. U našeho paci-
enta se ukázalo, že situace senzibilizace a tím i možné 
alergie je mnohem složitější, více opět prozradí tabulky 
č. 1, 2, 3. 

5. přístup panalergenní: navazuje na některé přístupy 
předchozí, vyžaduje však vyšetřování rekombinant-
ních alergenů. Ale pozor, nemusí jít o nové utrácení, 
v  rostlinné problematice místo směsí (stromy, byliny, 
ovoce, zelenina, ořechy, koření aj.) a místo sIgE dru-
hově specifických (bříza, líska, bojínek, jablko, mrkev, 
arašíd, vlašský ořech, mák apod.) vyšetříme jen rIgE. 
A to k  velmi přesné orientaci přitom postačí kolem 
7 až 10 rostlinných rekombinantů. Náš pacient nám 
nezištně umožnil poznat riziko tří z nich. Představili 
jsme si dva hlavní panalergeny (Ara h 1, Ara h 3) a jeden 
panalergen mnoha ostatních ořechů a  semen (hlavní 
alergen vlašského ořechu, paraořechu, pekanu, pistácie, 
sezamu, hořčice, řepky, resp. u samotného arašídu jde o 
alergen vedlejší – Ara h 6). A zdá se, že vynaložené pro-
středky se v tomto konkrétním, ne zas až tak obvyklém 
případě, nakonec vyplatily. 
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Tab. č. 2
tabulka Ara h 3, Ara h 4 homologie  
(11S globulin, glycininy, legumin)
s mezinárodním označením homologií alergenů

ořechy
arašíd Ara h 3, Ara h 4
lískový ořech Cor a 9
vlašský ořech Jug r 4
kešu Ana o 2
pistácie Pis v 2, Pis v 5
paraořech Ber e 2
pekan Car i 4
mandle Pru du 6
luštěniny
sója Gly m 6
ricina Ric c 2
lupina bílá (vlčí bob) Lup a alfa
pískavice Tri fg 3
semena
sezam Ses i 6, Ses i 7
hořčice bílá Sin a 2
pohanka Fag e 1
ostatní
rajské jablíčko Lyc e 11S globulin
kokos Coc n 11S 

Tab. č. 1
tabulka Ara h 1 homologie  
(7S globuliny, viciliny)
s mezinárodním označením homologií alergenů

ořechy
arašíd Ara h 1
lískový ořech Cor a 11
vlašský ořech Jug r 2
kešu Ana o 1
pistácie Pis v 3
luštěniny
sója Gly m 5
hrách Len c 1
lupina bílá (vlčí bob) Lup a 1
pískavice Tri fg 1
semena
sezam Ses i 3
ostatní
rajské jablíčko Lyc e vicilin
kokos Coc n 7S 

bavlna Gos h vicilin

Tab. č. 3
tabulka Ber e 1 (Ara h 6) homologie  
(2S albuminy, prolamin superfamily)
s mezinárodním označením homologií alergenů

ořechy
arašíd Ara h 6
lískový ořech Cor a 14
vlašský ořech Jug r 1
kešu Ana o 3
pistácie Pis v 1
paraořech Ber e 1
pekan Car i 1
mandle Pru du 2S albumin

luštěniny

sója Gly m 2S albumin
ricina Ric c 1, Ric c 3
lupina bílá Lup a delta
pískavice Tri fg 2
semena
sezam Ses i 1, Ses i 2
hořčice bílá Sin a 1
hořčice sareptská Bra j 1
řepka olejka Bra n 1
pohanka Fag e 2
slunečnice Hel a 2S albumin
ostatní

tuřín Bra r 1
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Komentář k článku MUDr. Martina Fuchse  
„Multiproteinová senzibilizace malého atopika“
Autorem článku je náš významný specialista na problematiku potravinové alergie u dětí. Podrobným způsobem uvádí 
čtenáře do složitosti správného stanovení této diagnózy a zcela správně k tomu užívá rozbor konkrétního klinického 
případu z praxe. Pro terénní klinickou praxi je důležitý text úvodní části, který stručně, ale komplexně zmiňuje možnosti 
klinické i laboratorní diagnostiky potravinové alergie se správným důrazem na expoziční testy (při plném respektování 
jejich složitosti a náročnosti). Podrobný rozbor kazuistiky malého ekzematika a krok po kroku zaznamenaný postup, 
během kterého se postupně podaří dosáhnout možnosti určité orientace v problematice, navodí vytvoření léčebného 
plánu. Jeho základem je racionální a důsledná eliminace některých složek potravy, vycházející ne z pouhého výsledku 
laboratorního vyšetření hladin specifických IgE protilátek, ale z hluboké anamnestické rozvahy a z  využití znalostí 
zkřížené reaktivity a homologií alergenů. Významná je úloha rodičů v dohledu nad složením stravy a důsledné dodržování 
navrženého jídelníčku dítěte. V odstavci „Diskuse a závěr“ se autor zamýšlí a kriticky hodnotí různé u nás praktikované 
diagnosticko-terapeutické postupy. Zdůrazňuje možnost 
a  vhodnost tzv. přístupu panalergenního. Vyšetření 
specifického IgE proti rekombinantním alergenům otevírá 
nový pohled na tuto problematiku a přináší do ní více 
světla. Není však řešením samospasitelným, vždy je 
nutné posuzovat výsledky vyšetření pacienta komplexně 
v kontextu všech údajů.
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Centrum alergologie a klinické imunologie
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2/37
150 30 Praha 5

Komentář
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Daniela Hozdová
Obdélník
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Tomáš Skwarło
Privátní pneumologická ambulance, Karviná

Souhrn:
Kazuistika demonstruje případ 59letého muže s chronickou obstrukční plicní nemocí 

III. stupně, jenž byl dlouhodobě léčen fixní kombinací flutikason-salmeterol a tiotropiem. 
Pro progredující dechové potíže a postupnou deklinaci hodnot usilovně vydechnutého 
objemu za 1. sekundu (FEV1) byla provedena záměna inhalačního systému k aplikaci 
tiotropia ze systému Spiriva HandiHaler na Spiriva Respimat, po které došlo ke zlepšení 
kvality života i k navýšení hodnot FEV1.

Summary:
Practical experience with new inhalation system designed for the inhalation of tio-

tropium – case history
A case of a 59 years old patient with chronic obstructive pulmonary disease grade III, 

who was treated with fixed combination of fluticasone-salmeterol plus tiotropium for a 
long time, is presented. A switch of inhalation system for the inhalation of tiotropium 
from the system Spiriva HandiHaler to Spiriva Respimat was made because of progressive 
breathing problems and gradual declination of forced expiratory volume in 1 second 
(FEV1), after which both patient’s quality of life and FEV1 levels improved.

Skwarło, T. Praktické zkušenosti s novým inhalačním systémem k aplikaci tiotropia - kazuistika. Kazuistiky 
v alergologii, pneumologii a ORL 8, 14–15, 2011.

Klíčová slova: 
 � chronická obstrukční 

plicní nemoc
 � deklinace FEV1
 � tiotropium
 � Spiriva Respimat

Key words: 
 � chronic obstructive 

pulmonary disease
 � FEV1 declination
 � tiotropium
 � Spiriva Respimat

Úvod
Nový inhalační systém Spiriva Respimat Soft Mist Inhaler 

je určen pro aplikaci tiotropia, což je zatím jediné inhalační 
anticholinergikum s dlouhodobým účinkem (LAMA – long-
-acting muscarinic antagonist) u nás dostupné. Multidávkový 
rezervoárový inhalační systém produkuje jemnou, pomalu 
se pohybující mlžinu léku, který má nízkou orofaryngeální 
a vysokou plicní depozici, což umožňuje výrazně snížit denní 
terapeutickou dávku tiotropia na 5 μg, a tím snížit i jeho systé-
movou expozici a zlepšit bezpečnost léčby.

Kazuistika
Je demonstrován případ pacienta, 59letého muže s ische-

mickou chorobou srdeční se syndromem anginy pectoris, 
stav po selektivní koronární angioplastice, s  diabetes melli-
tus 2. typu na dietoterapii. Pacient 18 let nekouří, dříve kouřil 
15 cigaret denně asi po dobu dvaceti let. Alergologická ana-
mnéza léková i potravinová je negativní, pacient je v plném 
invalidním důchodu, dříve pracoval jako zedník. Nyní bydlí 
v panelovém bytě s manželkou, v bytě chová kočku.

Pacient byl poprvé vyšetřen v nemocniční TRN ambu-
lanci v prosinci roku 2006 na doporučení praktického lékaře 
pro dlouhodobě uváděnou a postupně se zhoršující námaho-
vou dušnost a nově se objevující produktivní kašel. Dosavadní 
dlouholeté dechové potíže byly vysvětlovány pouze ischemic-
kou chorobou srdeční, spirometrické vyšetření pacient dopo-
sud nepodstoupil.

Vstupním vyšetřením byla detekována těžká obstrukční 
ventilační porucha se středně těžkou redukcí vitální kapacity 
plic, postbronchodilatační hodnoty po aplikaci 400 mg sal-
butamolu: FEV1 0,89 l (27 % n. h.), FVC 1,86 l (45 % n. h.), 
FEV1/FVC 47 %; rentgenový snímek hrudníku byl s nálezem 
akcentace cévní složky plicních hilů, jinak plicní parenchym 
oboustranně bez nálezu změn ložiskových či infiltrativních. 
Uzavřeno jako chronická obstrukční plicní nemoc III.–IV. 
stupně, do dlouhodobé medikace zařazena fixní kombinace 
budesonid+formoterol v dávce 400/12 mg 1-0-1 vdech, teo-
fylin v dávce 200 mg dvakrát denně a ipratropium bromid 
20 mg dle potřeby 1–2 vdechy. Pacient byl pozván na kontrolu 
s měsíčním odstupem.

Praktické zkušenosti  
s novým inhalačním systémem  
k aplikaci tiotropia – kazuistika
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Po měsíci užívání nasazené terapie pacient uváděl nepa-
trné zmírnění námahové dušnosti, spirometrické vyšet-
ření prokázalo mírný vzestup hodnoty FEV1 na 29,8 % n. h. 
Bylo doporučeno pokračovat v zavedené léčbě. V následují-
cích měsících pak pacient docházel k pravidelné preskripci 
medikace.

Klinicky byl opět vyšetřen v květnu 2007, kdy uváděl pře-
trvávající dechové potíže a jejich závislost hlavně na změnách 
počasí, spirometricky přetrvávala těžká obstrukční ventilační 
porucha: FEV1 1,00 l (30 % n. h.), FVC 2,15 l (52 % n. h.).

V průběhu roku 2007 i 2008 docházel pacient pravidelně 
na ambulantní kontroly, mimoto byl i přes zavedenou léčbu 
opakovaně hospitalizován na TRN oddělení pro exacerbace 
chronické obstrukční plicní nemoci, kdy byl léčen intravenóz-
ními kortikoidy a bronchodilatancii v nebulizaci i infuzích.

V červenci roku 2008 pro pokračující deklinaci hodnot 
FEV1 (22,7 % n. h.) provedena záměna stávající fixní kombi-
nace na salmeterol+flutikason v dávce 50/500mg 1-0-1 vdech. 
Během spirometrické kontroly po dvou měsících v září 2008 
byl zjištěn opětovný nárůst hodnot FEV1 na 29 % n. h., pacient 
se cítil stabilně, ke zhoršení dechových potíží nedošlo.

V následujícím roce však nadále docházelo k opakova-
ným exacerbacím s nutností hospitalizace, hodnoty FEV1 osci-
lovaly v rozmezí 22–28 % náležitých hodnot. V září roku 2008 
během ambulantní kontroly pro přetrvávající obtíže i těžkou 
obstrukční ventilační poruchu bylo do dlouhodobé medikace 
zařazeno tiotropium v dávce 18 mg denně cestou inhalačního 
systému Spiriva HandiHaler, ostatní léky ponechány. Po dvou 
měsíčním užívání tiotropia byl detekován nárůst hodnoty 
FEV1 na 32 % n. h., pacient vnímal mírnou subjektivní úlevu. 
V průběhu roku 2010 pak pravidelně docházel na TRN ambu-
lanci pro přetrvávající dechové obtíže, opakovaně léčen pro 
exacerbace jak ambulantně tak za hospitalizace, hodnota FEV1 
se pohybovala v rozmezí 27–32 % n. h.

Do naší ambulance pacient přišel poprvé v březnu roku 
2011 s žádostí o dispenzarizaci a s údajem o postupně se zhor-
šující námahové dušnosti. Vstupní klinické vyšetření proká-
zalo dýchání oboustranně sklípkové, spíše tiché, bez vedlejších 
fenoménů, akce srdeční pravidelná, ozvy ohraničené, břicho 
měkké, prohmatné, palpačně nebolestivé, dolní končetiny bez 
otoků. Aktuální RTG snímek hrudníku byl bez průkazu čers-
tvých ložiskových či infiltrativních změn ve srovnání se starší 
RTG dokumentací. Vstupní spirometrické vyšetření proká-
zalo těžkou obstrukční ventilační poruchu se středně těžkou 
redukcí vitální kapacity plic: FEV1 0,95 l (30 % n. h.), FVC 
2,18  l (55 % n. h.), FEV1/FVC 44 %; saturace periferní krve 
kyslíkem pulzním oxymetrem 97 %.

Subjektivně pacient uvádí v posledních letech postupně 
progredující námahovou dušnost, zadýchává se již při chůzi 
po rovině, v klidu se mu dýchá dobře. Je bez teplot, aktuálně 
bez kašle, jiné potíže neudává. Během této návštěvy byla po 
dohodě s pacientem provedena záměna inhalačního systému 
k aplikaci tiotropia ze Spiriva HandiHaler na systém Spiriva 
Respimat. Pacient byl edukován o používání nového systému, 
ke kontrole pozván za měsíc.

Při následujícím vyšetření uváděl zmírnění decho-
vých obtíží, lépe toleroval fyzickou námahu, cítil se celkově 
lépe. Spirometrické vyšetření prokázalo přetrvávající těžkou 
obstrukční ventilační poruchu, došlo však ke vzestupu abso-
lutních i procentuálních hodnot FEV1, taktéž i FVC/FEV1 1,1 l 
(35 % n. h.), FVC 2,41 l (61 % n. h.), FEV1/FVC 45 %.

Během další kontroly po dvou měsících v červnu 2011 
došlo k dalšímu signifikantnímu vzestupu hodnot FEV1 
na 1,19 l, což činí 38 % náležitých hodnot, FVC 2,56 l (66 % n. 
h.), FEV1/FVC 45 %. Tímto vyšetřením byla prokázána pro-
zatím nejvyšší hodnota FEV1, kterou pacient dosáhl za celou 
dobu spirometrických kontrol. Pacient se nyní cítí dobře, 
subjektivně uvádí, že tak dobře se mu nedýchalo již roky. 
Doporučeno pokračovat v zavedené léčbě, k další kontrole je 
pacient pozván za 3 měsíce.

Diskuse
Srovnáním se staršími spirometrickými vyšetřeními lze 

konstatovat, že po záměně inhalačního systému k aplikaci tio-
tropia ze Spiriva HandiHaler na Spiriva Respimat došlo u uve-
deného případu k dosažení dosavadně nejvyšší hodnoty FEV1 
za celou dobu spirometrického sledování. Přes řádně vedenou 
léčbu kombinací tiotropium a fixní kombinace salmeterol, 
flutikason v posledních letech docházelo k postupné dekli-
naci hodnot FEV1, která byla přerušena až zavedením nového 
aplikačního systému. Tento systém navíc pacient toleruje 
výborně, došlo ke zmírnění námahové dušnosti, nyní pacient 
vnímá celkové zlepšení kvality svého života.

Závěr
Na uvedeném případu lze demonstrovat, že nový inha-

lační systém Spiriva Respimat k aplikaci tiotropia zavedený 
do terapie u pacienta s chronickou obstrukční plicní nemocí, 
u něhož přes roky řádně vedenou léčbu docházelo k postupné 
deklinaci hodnot FEV1, vedl k signifikantní úpravě spiromet-
rických hodnot a současně i ke zmírnění subjektivních obtíží 
pacienta.

Seznam zkratek:
FEV1 – usilovně vydechnutý objem za 1 sekundu
FVC – usilovná vitální kapacita
FEV1/FVC – Tiffeneauův index
n. h. – náležitá hodnota
TRN – tuberkulóza a respirační nemoci

MUDr. Tomáš Skwarło
Pneumologická ambulance
Havířská 1821/51b
735 06 Karviná – Nové Město

e-mail: plicni.skwarlo@seznam.cz

Praktické zkušenosti s novým inhalačním systémem 
k aPlikaci tiotroPia – kazuistika
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Kardiální příznaky vrozeného  
centrálního hypoventilačního syndromu

Eva Klásková, Zuzana Bantová, Jaroslav Wiedermann, 
František Kopřiva, Vratislav Smolka

Dětská klinika LF UP a FN Olomouc

Souhrn:
Vrozený centrální hypoventilační syndrom se řadí mezi vzácná onemocnění. Vzniká 

na podkladě abnormálního vývoje autonomního nervového systému. K život ohrožujícím 
komplikacím u těchto pacientů patří bradyarytmie. Z kardiovaskulárních komplikací 
jsou děti ohroženy rozvojem pravostranného srdečního selhání, cor pulmonale a plicní 
hypertenze v důsledku protrahované hypoxemie a hyperkapnie. Nemocní vyžadují kom-
plexní multidisciplinární péči, jejíž nedílnou součástí je i péče kardiologická.

Summary:
Cardiac symptoms of congenital central hypoventilation syndrome 

The congenital central hypoventilation syndrome belongs to rare diseases. It is caused 
by an abnormal development of the autonomous nervous system. Bradyarrhythmia be-
longs to the life threatening complications in these patients. The development of the right 
heart failure, cor pulmonale and pulmonary hypertension caused by prolonged hypoxemia 
and hyperkapnia represent the cardiovascular threats to these children. Patients demand 
a complex, multidisciplinary care, with a cardiologic care being an integral part thereof.

Klásková, E., Bantová, Z., Wiedermann, J., Kopřiva, Fr., Smolka, V. Kardiální příznaky vrozeného centrálního 
hypoventilačního syndromu. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 8, č. 3: 16–20, 2011.

Klíčová slova: 
 � vrozený centrální 

hypoventilační syndrom
 � cor pulmonale
 � asystolie
 � kardiostimulace
 � domácí umělá plicní 

ventilace

Key words: 
 � congenital central 

hypoventilation syndrome
 � cor pulmonale
 � asystolia
 � cardiostimulation
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Úvod
Vrozený centrální hypoventilační syndrom (VCHS) 

patří mezi vzácná onemocnění. V literatuře se můžeme setkat 
se synonymními názvy, jako je kongenitální centrální syn-
drom spánkové apnoe nebo syndrom Ondininy kletby. Jeho 
incidence je odhadována na jeden případ na 20 až 50 tisíc živě 
narozených dětí. Poprvé byl popsán v  roce 1970 Mellinsem. 
V  roce 1978 Haddad poukázal na nápadnou asociaci syn-
dromu spánkové apnoe s Hirschsprungovou chorobou – tato 
asociace je známa jako Haddadův syndrom.

Příčinou vrozeného centrálního hypoventilačního syn-
dromu je mutace PHOX2B genu na krátkém raménku čtvr-
tého chromozomu. Gen kóduje transkripční faktor, který 
hraje klíčovou roli ve vývoji autonomního nervového systému. 

Abnormální migrace neurokristálních buněk vede k dysfunkci 
autonomního nervového systému a jedním z  jejích projevů 
je ztráta nebo narušení automatické kontroly dýchání. Děti 
s  tímto syndromem mají buď žádnou, nebo nedostatečnou 
senzitivitu pro hyperkapnii a hypoxemii ve spánku i v  bdě-
lém stavu v  důsledku nedostatečné odpovědi chemorecep-
torů. Z tohoto důvodu pacienti i v situaci závažné hypoxemie 
a hyperkapnie nikdy nejeví klinické známky dyspnoe ve smy-
slu tachypnoe, zatahování, alárního souhybu. Hypoventilace 
je charakteristická snížením dechového objemu s velkou vari-
abilitou minutového dechového objemu v důsledku kolísající 
dechové frekvence. Dechová aktivita je efektivnější v bdělém 
stavu a v REM fázi spánku. Prvním klinickým projevem zpra-
vidla bývá náhlá apnoe po usnutí.

Hirschsprung Harald (1830–1916) – dánský pediatr. Namísto kariéry v úspěšné rodinné firmě si vybral studium medicíny. Lékařský titul získal na univerzitě v Kodani v roce 1855. 
Zajímala ho především gastroenterologie, v této souvislosti je připomínána jeho disertační práce z roku 1861 na téma atrezie jícnu a tenkého střeva. Získal místo vedoucího lékaře 
v kodaňské dětské nemocnici (Dronning Louises Børnehospital), která byla otevřena v roce 1879, a setrval zde až do roku 1904. Zaznamenal řadu úspěchů jak v oblasti výzkumu, 
tak ve své klinické (nemocniční i soukromé) praxi. V roce 1891 byl jmenován profesorem pediatrie. Chorobu, která nese jeho jméno, popsal v přednášce na berlínském pediatrickém 
kongresu v roce 1886.

Gabriel G. Haddad (*1947) – americký pediatr. Studoval na univerzitách v Bejrútu a Houstonu, je profesorem pediatrie a neurověd. V současné době řídí katedru pediatrie na 
kalifornské univerzitě v San Diegu a je vedoucím lékařem zdejší dětské nemocnice. Svůj odborný zájem věnuje především dětským respiračním chorobám a výzkumu v této oblasti. 
Syndrom spojený s jeho jménem popsal v roce 1978. 

(zdroj informací: archiv redakce)
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Diagnóza bývá stanovena „per exclusionem“, je nutno 
vyloučit primární plicní, kardiální, metabolické a neurolo-
gické příčiny centrální hypoventilace. V  novorozeneckém 
věku je nejčastější manifestací zástava dechu po usnutí. Část 
dětí mívá nespecifické příznaky ve smyslu intermitentní apa-
tie a cyanózy, které mohou uniknout pozornosti. Tito pacienti 
bývají diagnostikováni jako tzv. „late-onset“ forma pod obra-
zem plicní arteriální hypertenze a cor pulmonale.

Dalšími projevy dysfunkce autonomního nervového sys-
tému jsou kardiální symptomy, kterým se budeme věnovat 
v další části sdělení, špatná tolerance tepla, ezofageální dysmoti-
lita, vedoucí ke gastroezofageálnímu refluxu a poruchám poly-
kání, a abnormality pupilárního reflexu. Děti často nemívají 
teplotu při interkurentních onemocněních. Syndrom je asoci-
ován s  vyšším výskytem Hirschsprungovy choroby a tumorů 
neurokristálního původu (ganglioneuromu a neuroblastomu).

V současné době je možná DNA diagnostika syndromu. 
Většina případů vzniká na podkladě „de novo“ mutace, zcela 
vzácný je familiární výskyt s autozomálně dominantní dědič-
ností. 90 % pacientů představují heterozygoti pro mutaci 
druhé polyalaninové repetitivní sekvence v exonu 3 PHOX2B 
genu. 10 % nemocných jsou nositelé mutace non-polyalani-
nové repetitivní sekvence, tato forma syndromu je ve 100 % 
případů spojena s  Hirschsprungovou chorobou a vyšším 
výskytem tumorů neurokristálního původu. VCHS je one-
mocnění s inkompletní penetrací, u 10 % případů lze proká-
zat v somatických buňkách fenotypicky nepostižených rodičů 
mozaicismus pro mutace PHOX2B genu. DNA diagnostika 
není v naší zemi dostupná. 

Cílem léčby je zajistit pacientovi adekvátní výměnu krev-
ních plynů v situaci, kdy není dostatečně schopen reagovat na 
hypoxii a hyperkapnii zvýšenou dechovou aktivitou. Jedinou 
metodou léčby je umělá plicní ventilace, protože jakákoliv 
farmakoterapie se ukázala neúčinnou a nedokázala předejít 
potřebě ventilační podpory. Oxygenoterapie nedokáže roz-
voj plicní hypertenze a cor pulmonale ovlivnit, protože neřeší 
hyperkapnii. U dětí s chronickou hyperkapnií nad 7,3–8 kPa 
dochází k progresivnímu rozvoji arteriální plicní hypertenze.

Všichni pacienti s VCHS jsou celoživotně závislí na ven-
tilační podpoře ve spánku a celodenní odpojení od ventilační 
podpory není realistickým cílem. Přibližně 65 % nemocných 
je schopno dosáhnout dostatečné spontánní ventilace v bdě-
lém stavu.

Obecně uznávaným postupem při zajištění umělé plicní 
ventilace je ventilace pozitivním přetlakem (PPV), nejlépe 
v režimu domácí umělé plicní ventilace. Při ventilaci kojenců 
je preferována celodenní ventilační podpora cestou tracheos-
tomie, protože se snažíme předejít možnému poškození 
vyvíjející se mozkové tkáně v  důsledku opakované hypoxie 
a  hyperkapnie. Dalšími modalitami jsou v  pozdějším věku 

neinvazivní Bi-level ventilace, která je doporučována od věku 
5–6 let po stabilizaci onemocnění, a elektrostimulace bránice 
cestou n. frenicus (diafragmatický pacing) k zajištění ventilace 
v bdělém stavu u dětí, které nejsou schopny odpojení od ven-
tilační podpory ani v této době.

Kardiální příznaky vrozeného centrálního 
hypoventilačního syndromu 

Postižení kardiovaskulárního systému u pacientů s vro-
zeným centrálním hypoventilačním syndromem je jednak 
primární, v důsledku alterovaného vývoje autonomního ner-
vového systému, a jednak sekundární, způsobené opakovanou 
a protrahovanou hypoxemií a hyperkapnií při narušené regu-
laci dýchání.

Tabulka č. 1 ukazuje frekvenci kardiovaskulárních 
abnormalit u pacientů s VCHS dle různých autorů.

Někteří pacienti nejsou schopni reagovat adekvátní 
změnou srdeční frekvence na fyzickou zátěž. Bylo proká-
záno, že jedinci postižení VCHS mají nižší klidovou srdeční 
akci ve srovnání s  běžnou populací. Nejčastějšími arytmi-
emi jsou sinusová bradykardie a transientní asystolie. Vyšší 
stupně srdečního bloku a sick sinus syndromu vyžadují u 
4–6 % nemocných implantaci pacemakeru. Dále je popiso-
ván častý výskyt asystolických pauz nad 6 sekund při bron-
choskopii. Podání propofolu může způsobit dlouhou sinu-
sovou pauzu až asystolii, uvedený lék je u těchto nemocných 
kontraindikován.

Součástí pravidelné péče o děti s VCHS musí být opako-
vané holterovské monitorování srdečního rytmu i u asympto-
matických jedinců, nejlépe jedenkrát ročně. Pokud jsou pozo-
rovány synkopy, je třeba vždy v rámci diferenciální diagnos-
tiky myslet na arytmogenní synkopy.

 Tab. č. 1: Frekvence kardiovaskulárních abnormalit u 
pacientů s VCHS

kardiovaskulární příznaky procento pacientů 
s daným příznakem

opakované poruchy vědomí 12–25 %

arytmie 22–39 %

implantace kardiostimulátoru 4–6 %

cor pulmonale/plicní hypertenze 17–78 %

snížená variabilita srdečního rytmu 55 %

vazovagální synkopa 13 %

chladná akra 14–43 %

vertigo 14 %

posturální hypotenze 7 %

paroxysmální hypertenze 4 %

absence nočního poklesu arteriálního tlaku 90 %

Raynaudův fenomén 4 %

Raynaud Maurice (1834–1881) – francouzský lékař. Vystudoval lékařství na univerzitě v Paříži, pracoval jak na univerzitě, tak i v řadě významných nemocnic – Hôtel Dieu, Charité, 
Laboisière. Jedním z jeho zájmů byla i historie medicíny. Fenomén, který dnes nese jeho jméno, popsal již ve své doktorské disertaci. (Zdroj informací: archiv redakce)

Holter Norman Jefferis (1914–1983) – americký biofyzik. Studoval na univerzitách v Los Angeles, v Heidelbergu, Chicagu a Oregonu. V roce 1964 se stal profesorem na univerzitě v 
San Diegu. Rozpětí jeho vědecké práce je velmi široké, zabýval se řadou témat z různých oborů. V medicíně je jeho jméno spojeno s vynálezem přenosného přístroje pro kontinuální 
monitorování srdeční činnosti. 

(zdroj informací: archiv redakce)
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Autonomní dysfunkce vede rovněž ke změně diurnál-
ního rytmu arteriálního tlaku. Nemocní s VCHS mají nižší 
bazální hodnotu krevního tlaku v  bdělém stavu. Přitom 
mají vyšší hodnoty arteriálního tlaku v noci a snížený noční 
pokles tlaku. Vagální dysfunkce při zachované funkci sympa-
tiku a narušení baroreflexů by mohla částečně vysvětlit vyšší 
výskyt kolapsů až u 25 % dětí.

U části pacientů bývá lehčí forma onemocnění diagnos-
tikována později než v novorozeneckém věku na podkladě cor 
pulmonale a plicní hypertenze způsobených hypoxií a hyper-
kapnií zejména ve spánku. Kritickou hranicí pro rozvoj cor 
pulmonale jsou opakované vzestupy pCO2 nad 7,3–8 kPa. 
Prostá oxygenoterapie není schopna rozvoji plicní hypertenze 
předejít. Srdeční selhání je obvykle reverzibilní, pokud je zajiš-
těna adekvátní ventilace. U  těchto nemocných je nutno nej-
prve diferenciálně diagnosticky vyloučit cyanotickou srdeční 
vadu a plicní postižení.

Kazuistika
Čtyřleté děvčátko je sledováno na Dětské klinice 

v Olomouci od novorozeneckého věku. Má závažnou rodin-
nou anamnézu ve smyslu vrozeného centrálního hypoven-
tilačního syndromu. Matka otce měla ve spánkové labora-
toři prokázán VCHS, v padesáti letech zemřela na respirační 
selhání po podání benzodiazepinového preparátu. U pacient-
čina otce byl potvrzen VCHS až po stanovení stejné diagnózy 
u naší pacientky, v  současné době je ventilován ve spánku 
v  režimu neinvazivní Bi-level ventilace. Otec udává, že jeho 
sestra prodělala opakované, blíže nespecifikované komplikace 
při celkové anestezii, ona sama ale odmítá podrobnější vyšet-
ření. Sestra pacientky (dizygotické dvojče) je zdravá.

Pacientka se narodila z první gravidity, z IVF cyklu, z dvoj-
čat. Porod v  37. týdnu císařským řezem, porodní hmotnost 
2 200 g, porodní délka 45 cm. Po porodu nebyly zaznamenány 
jakékoliv komplikace. Po propuštění z porodnice si maminka 
všimla nápadné únavnosti dítěte ve srovnání s dvojčetem, dítě 
muselo být buzeno na krmení, nedokázalo pít z prsu.

V 6 týdnech věku byla holčička hospitalizována na Dětské 
klinice FN Olomouc pro respirační selhání při oboustranné 
bronchopneumonii vyžadující umělou plicní ventilaci.

Podruhé byla přijata na naše pracoviště ve věku 4 měsíců 
pro respirační selhání v důsledku oboustranné bronchopneu-
monie s akutním cor pulmonale, stav si opět vyžádal 14 denní 
umělou plicní ventilaci.

V  jednom roce věku byla přijata do FDN v  Brně pro 
pravostranné srdeční selhání. Během této hospitalizace byl 
pacientce podán pro tonicko-klonické křeče diazepam, po 
němž přestala dýchat a potřebovala prolongovanou venti-
lační podporu. Po odpojení od umělé plicní ventilace byla 
podrobně vyšetřena ve spánkové laboratoři. Byly diagnostiko-
vány poklesy saturace krve kyslíkem a hyperkapnie ve spánku. 
Stav byl uzavřen jako suspektní vrozený centrální hypoventi-
lační syndrom. Komplexní metabolické vyšetření neprokázalo 
metabolickou vadu. Rodiče nesouhlasili s trvalou ventilační 
podporou ve spánku a se související tracheostomií. Děvčátko 
bylo propuštěno do domácí péče na terapii theofylinem 
a vybaveno pulzním oxymetrem ke kontrole saturací v noci. 
Dle údajů matky saturace krve kyslíkem klesala prakticky 
každou noc k hranici 80 %, v zátěžových situacích, jako byly 
respirační infekty či očkování, až k hranici 60 %. Po probuzení 
dítěte se saturace vždy upravila nad 90 %.

Počtvrté byla dívenka přijata na Dětskou kliniku 
v Olomouci ve věku dvou let pro somnolenci a hyperkapnii 
(při přijetí byl pCO2 v kapilární krvi 12,2 kPa) při rozvíjejícím 
se respiračním infektu. Vstupní rentgenový snímek plic byl 
bez známek zánětlivé infiltrace, obraz oboustranné bronchop-
neumonie se rozvinul až během prvních tří dnů umělé plicní 
ventilace. Po 14denní ventilační podpoře bylo dítě extubo-
váno. Po extubaci byly monitorovány hladiny pCO2 v kapilární 
krvi v hlubokém spánku, opakovaně byly naměřeny hodnoty 
nad 9 kPa. K vyloučení jiných příčin spánkové hypoventilace 
bylo provedena magnetická rezonance mozku, EEG a EMG 
vyšetření, vše s negativním nálezem. S rodiči byla opět disku-
tována nutnost ventilační podpory ve spánku, před plánova-
nou tracheotomií bylo dítě odesláno k vyšetření do spánkové 
laboratoře ve FDN v Brně. Zde byla při polysomnografii opět 

Obr. č. 1: Ventilátor Vivo 30 firmy 
Breas Medical AB
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Obr. č. 2: Neinvazivní ventilace maskou (přístroj Vivo 30 
firmy Breas Medical AB)
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potvrzena diagnóza VCHS. Po domluvě s rodiči bylo upuštěno 
od invazivní ventilace a dítě bylo přeloženo na Neurologickou 
kliniku VFN v Praze. Zde byla ve věku 26 měsíců zahájena 
podpůrná ventilace ve spánku v  režimu neinvazivní Bi-level 
ventilace maskou (ventilátor Vivo 30 od firmy Breas Medical 
AB, obr. č. 1 a 2). Dle matky mělo děvčátko i na této ventilační 
podpoře poklesy saturace krve kyslíkem ve spánku k 80 %.

Poslední, v pořadí už pátá hospitalizace v důsledku respi-
rační insuficience proběhla ve věku 3 let a 9 měsíců, kdy bylo 
děvčátko přijato pro akutní respirační selhání a incipientní 
pravostranné srdeční selhání při počínající oboustranné bron-
chopneumonii. Při přijetí jevilo známky akutní plicní hyper-
tenze, echokardiograficky stanovený gradient na trikuspidální 
chlopni byl 55/35 torrů, dítě mělo trikuspidální regurgitaci 
2. až 3. stupně, dilatované pravostranné srdeční oddíly. Z fyzi-
kálního nálezu byl zajímavý nález paličkovitých prstů, které 
vysvětlujeme opakovanou hypoxií ve spánku. Stav si vyžádal 
invazivní ventilaci a  endotracheální intubaci. 24 hodin po 
zahájení invazivní ventilační podpory akutní plicní hyper-
tenze odezněla.

Desátý den hospitalizace byla poprvé zachycena asysto-
lie trvající 20 sekund. Byly provedeny dva pokusy o odpojení 
dítěte od invazivní ventilační podpory. Poprvé byla dívka extu-
bována po 10 dnech invazivní ventilace. Pokus skončil neú-
spěšně, dítě nebylo schopno udržet příznivé hodnoty krevních 
plynů ani na původním ventilátoru v režimu Bi-level ventilace 
ani při neinvazivní ventilaci v režimu BIPAP na přístroji Evita 
4 firmy Dräger (obr. č. 3). Druhý pokus o extubaci 15.  den 
invazivní ventilace byl opět neúspěšný, navíc komplikovaný 
nakupením čtyř asystolických pauz v délce 9–23 sekund. Delší 
pauzy byly provázeny generalizovanými tonickými křečemi 
s poruchou vědomí. Vzhledem k opakovaným asystoliím byl 
dítěti v Dětském kardiocentru FN Motol implantován kardio-
stimulátor s  epikardiálními elektrodami. Po zavedení pace-
makeru jsme zachytili jedenkrát asystolii, která byla přestimu-
lována kardiostimulátorem.

Ani po implantaci kardiostimulátoru se nepodařilo dítě 
extubovat a po domluvě s rodiči byla provedena tracheotomie 
(obr. č. 4). Tracheostomie umožnila převést dítě na spontánní 

ventilaci v bdělém stavu, ve spánku je na umělé plicní ventilaci 
přes tracheostomii.

V současné době žádáme o zařazení pacientky do pro-
gramu domácí umělé plicní ventilace. Její psychomotorický 
vývoj je v pásmu normálu.

Dle klinického průběhu stav uzavíráme jako autozo-
málně dominantní familiární formu vrozeného centrálního 
hypoventilačního syndromu, k  definitivní diagnóze by bylo 
vhodné provést DNA diagnostiku k průkazu mutace PHOX2B 
genu. O úhradě DNA diagnostiky nyní jednáme se zdravotní 
pojišťovnou pacientky.

Diskuse
Naší kazuistikou bychom chtěli poukázat na fakt, jak 

může být stanovení diagnózy vrozeného centrálního hypo-
ventilačního syndromu (zejména „late-onset“ formy) kompli-
kované a jak komplexní projevy může onemocnění mít.

Definitivní diagnóza byla u  naší pacientky stanovena 
relativně pozdě, až v batolecím věku, přičemž podezření na ni 
bylo vysloveno nejprve na podkladě kardiovaskulárních pří-
znaků ve smyslu opakovaného cor pulmonale. Pokud bylo dítě 
bez známek respiračního infektu, mělo vždy normální hod-
noty krevních plynů v bdělém stavu. Hyperkapnii ve spánku 
jsme prokázali až při opakovaných cílených odběrech krev-
ních vzorků při transkutánní monitoraci pCO2.

U dítěte se kromě opakovaných atak pravostranného 
srdečního selhání objevily následně i závažné poruchy srdeč-
ního rytmu, které si nakonec vyžádaly implataci pacemakeru. 
Je otázkou, zda stav protrahovaných křečí v jednom roce věku 
nebyl způsoben asystolií. EEG vyšetření u našeho děvčátka 
bylo normální, bez specifických epileptických grafoelementů, 
které by křeče vysvětlily.

Případ je zajímavý i proto, že se jedná o extrémně vzác-
nou familiární formu onemocnění. Rodinnou anamnézu jsme 
od rodičů získávali postupně, v obavě před tracheostomií měli 

Obr. č. 4: Invazivní ventilace maskou přes tracheostomii 
(přístroj Evita 4 firmy Dräger)
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Obr. č. 3: Neinvazivní ventilace maskou 
(přístroj Evita 4 firmy Dräger)
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tendenci příznaky dítěte a anamnestická data bagatelizovat. 
U otce dítěte byla diagnóza potvrzena ve spánkové laboratoři 
až po stanovení diagnózy u naší pacientky. 

Závěr
I když je vrozený centrální hypoventilační syndrom řazen 

mezi vzácná onemocnění, můžeme se s ním setkat i v naší kli-
nické praxi. Kazuistika naší pacientky podtrhuje fakt, že se na 
péči o tyto děti musí podílet komplexní tým specialistů včetně 
neonatologů, intenzivistů, pneumologů, kardiologů a proble-
matika VCHS zasahuje i do další oborů, jako jsou například 
gastroenterologie a oftalmologie.
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Súhrn
Autorky predkladajú kazuistiky dvoch pacientiek s malígnym pleurálnym výpo-

tkom. Rozoberajú diagnostické postupy a tiež možnosti liečby malígneho pleurálneho 
syndrómu. Poukazujú na význam videoasistovanej torakoskopie v diagnostike a terapii 
cestou chemickej pleurodézy kalibrovaným talkom, v prípade nádoru menej citlivého 
na chemoterapiu. Autorky kazuistikami dokumentujú obtiažnosť identifikácie pôvodu 
malígneho pleurálneho výpotku a možnosti terapeutického postupu. 

Summary:
Malignant pleural syndrome

The authors describe the case of two patients with malignant pleural effusion. They 
analyze diagnostic steps and also possibilities of treatment malignant pleural syndrome, 
remark on importance of video-assisted thoracoscopic surgery in diagnostic and thera-
py by chemical pleurodesis with calibrated talc in the case of the tumour which is less 
sensitive on chemotherapy. Authors proof by casuistic the difficulty of identification the 
origin of malignant pleural effusion and possibilities of treatment methods.

Tamášová, M., Tamášová, M. Malígny pleurálny syndróm. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 8, 
č. 3: 21–24, 2011.
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Úvod
Malígne pleurálne výpotky postihujú ročne 175 000 osôb 

v  USA, vo Veľkej Británii až 40  000 (Marel et al. 1993). 
Karcinómy pľúc a prsníka sú najčastejšími malignitami, ktoré 
metastazujú do pleury a sú príčinou 50–65 % všetkých malíg-
nych výpotkov (DiBonito et al. 1992). Takmer u 50 % pacien-
tov vyšetrovaných pre pleurálny výpotok sa dokáže malígne 
ochorenie (Marel et al. 1995; Bouros et al. 2000).

Ak vychádzame z  predpokladu, že asi 50 % pacientov 
s karcinómom pľúc má v priebehu choroby pleurálny výpo-
tok súvisiaci so základným ochorením, dá sa očakávať, že 
na Slovensku ich za rok vznikne približne 1 100. Podľa niek-
torých štúdií je asi u  10–15 % prípadov výpotok prítomný 
už  v  čase diagnózy karcinómu pľúc a  najčastejšie prevádza 
morfologický typ adenokarcinóm a  malobunkový karcinóm 
(Boutin et al. 1995). S progresiou ochorenia jeho frekvencia 
stúpa. Okrem karcinómu pľúc a prsníka možno malígny výpo-
tok zistiť pri nádoroch ovária, lymfómoch, nádoroch obličky, 
čreva, žalúdka, štítnej žľazy. Ale aj primárny nádor vyrastajúci 
z pleury, malígny mezotelióm, môže byť príčinou rôzne veľ-
kého výpotku v čase diagnózy.

Podľa pohlavia sa na vzniku malígneho výpotku podieľa 
u  mužov karcinóm pľúc v  50 %, lymfóm a  leukémie v  20 
%, karcinóm gastrointestinálneho traktu v  10 %, karcinóm 
urogenitálneho traktu v  9 % a  karcinóm neznámeho origa 
v 11 %. U žien je na prvom mieste karcinóm prsníka – v 40 %, 

karcinóm pľúc v 20 %, gynekologické karcinómy v 16 %, lym-
fómy a leukémie v 8 %, karcinóm gastrointestinálneho traktu 
v  4  %, malígny mezotelióm v  4 % a  karcinóm neznámeho 
origa takisto v 4 % (Bennett et Maskell 2005).

Príčinou vzniku výpotku je zvýšený hydrostatický tlak 
v  mikrocirkulácii, pokles onkotického tlaku pri hypalbu-
minémii, pokles tlaku v pleurálnom priestore pri atelektáze, 
zvýšená permeabilita kapilár, porušená lymfatická drenáž pri 
obštrukcii lymfatických ciev nádorom, priama infiltrácia ple-
ury nádorom, presun ascitu cez bránicu do pleurálneho pries-
toru (Marel et al. 1993). Pri vyšetrovaní príčiny je potrebné 
postupovať systematicky, s  cieľom stanoviť diagnózu rýchlo, 
s minimalizáciou invazívnych vyšetrení, pretože diferenciálna 
diagnostika zahŕňa aj malígny mezotelióm, pri ktorom až 40 % 
ihlových incízií uskutočnených s diagnostickým zámerom je 
neskôr prerastených nádorom (Boutin et al. 1995).

Kazuistika 1
Pacientka, 52-ročná žena bola prijatá cestou Centrálneho 

príjmového oddelenia pre výrazné dyspnoe postupne sa 
zhoršujúce asi mesiac a chudnutie (za mesiac schudla 12 kg, 
nechutí jej vôbec jesť); je slabá, kašle, vykašliava hojne bela-
vého spúta.

Osobná anamnéza: ako dvojročná prekonala meningi-
tídu s následnou poruchou reči, u ortopéda je sledovaná pre 
coxarthrózu, iné ťažkosti neudáva.
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Rodinná anamnéza: otec zomrel ako 56-ročný na zápal 
pľúc, matka ako 80-ročná v dôsledku náhlej cievnej mozgovej 
príhody.

Pacientka pracovala ako opatrovateľka v  živočíšnej 
výrobe, je vydatá, deti nemá. Nefajčí, ani nikdy nefajčila.

Objektívny nález: kachexia, chôdza aktívna s  pomo-
cou; pacientka bledá. Dýchanie vezikulárne, vľavo oslabené 
v celom rozsahu. Tachykardia F 130/min.

Laboratórne parametre: C-reaktívny proteín 150 mg/l, 
nádorové markery: CYFRA 21-1 (fragment cytokeratinu 19) 
13,9 ng/ml, NSE (neuron-specifická enoláza) 12,5 µg/l, CEA 
(karcinoembryonální antigen) 150 IU/ml. 

RTG snímka hrudníka: celý ľavý hemitorax prekrýva 
sýte homogénne zatienenie s  pretlakom mediastína doprava 
(obr. č. 1). Na CT hrudníka (obr. č. 2) je celý ľavý hemito-
rax vyplnený voľnou tekutinou, ktorá odtláča pľúcny paren-
chým smerom k hilu, zúžený je lúmen ľavého hlavného bron-
chu útlakom výpotku, v aortálnom okne dve uzliny 16 mm. 
Viaceré drobné ložiská na pleure.

Pacientke bola realizovaná trikrát pleurálna punkcia, 
odobraté celkove 4 500 ml hemoragického punktátu, špeci-
fická hmotnosť 1 016 g/l. Odoslaný na cytologické vyšetrenie 
so záverom: materiál s atypickými epitelovými bunkami typu 
adenokarcinómu.

Realizované bronchoskopické vyšetrenie – potvrdený len 
extramurálny útlak celého ľavého hlavného a segmentálneho 
bronchu. Cytologicky bez prítomnosti malígnych buniek.

Vzhľadom na to, že výpotok sa stále dopĺňal a  imuno-
histochemické farbenie na určenie primárneho origa nebolo 
možné realizovať, pacientka bola konzultovaná na Klinike 
hrudníkovej chirurgie Univerzitnej nemocnice Bratislava-
Ružinov a bola jej prevedená videoasistovaná torakoskopia 
(VATS) v  epidurálnej anestézii, nakoľko celkový stav paci-
entky nedovoľoval zákrok v celkovej anestézii. Získaný mate-
riál z  pleury a  pľúc bol vyšetrený imunohistochemickým 
farbením, z histológie z pleury aj pľúc boli potvrdené bunky 

adenokarcinómu s  primárnym origom v  pľúcach. Pacientke 
bola po odsatí výpotku prevedená pleurodéza sterilným kali-
brovaným talkom. Po stabilizácii stavu bola preložená naspäť 
na našu kliniku, po konzultácii s onkológom však vzhľadom 
na celkový nízky výkonnostný status bola aplikovaná len sym-
ptomatická liečba.

Pacientka prežila od diagnózy tri mesiace.

Kazuistika 2
62-ročná dobre komponovaná pacientka bola odoslaná 

14.  decembra 2009 onkológom, u  ktorého je sledovaná pre 
karcinóm prsníka.

V roku 1984 mala realizovanú mastektómiu vpravo, 
následne rádioterapiu a  chemoterapiu pre adenokarcinóm 
prsníka. V roku 1989 prekonala ľavostrannú mastektómiu 
a  chemoterapiu pre nález adenokarcinóma vľavo. V  rámci 
onkologickej kontroly na RTG snímke hrudníka nález na pľú-
cach, malý pleurálny výpotok vpravo a viaceré drobné ložiská 
v  pľúcnych krídlach bilaterálne potvrdené na CT skenoch. 
Pacientka bola odoslaná na našu kliniku za účelom vyšetrenia 
pôvodu výpotku.

Pri prijatí neudáva žiadne výraznejšie obtiaže, dušná nie 
je, teplotu nemala, neschudla, jesť jej chutí. Neudáva ani kašeľ, 
len občas zakašle, ale inak je bez obtiaží.

Osobná anamnéza: pacientka netrpela na žiadne iné váž-
nejšie choroby, len v rokoch 1984 a 1989 prekonala vyššie uve-
dené operácie. 

Rodinná anamnéza: matka zomrela ako 80-ročná na 
infarkt myokardu, otec zomrel na zlyhanie srdca ako 70-ročný.

Pacientka je na invalidnom dôchodku, predtým praco-
vala ako úradníčka. Nikdy nefajčila.

Obr. č. 1: Kazuistika 1 - veľký pleurálny 
výpotok vľavo pretláčajúci mediastínum 
doprava
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Obr. č. 2: Kazuistika 1 – CT sken z vyššie uvedeného 
obrázku, veľký výpotok odtláča pľúcny parenchým.
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Objektívny nález: dýchanie vezikulárne, čisté bez vedľa-
jších fenoménov. Srdcová akcia pravidelná, ozvy ohraničené. 
Dolné končatiny bez edémov.

Laboratórne parametre: leukocyty 12,8×109/l, 
C-reaktívny proteín 54 mg/l, nádorové markery: CEA 25,5 IU/
ml, CYFRA 21-1 12,5 ng/ml, CA 15-3 13 U/ml, NSE 10,4 µg/l.

Bronchoskopické vyšetrenie: v  dosahu bronchoskopu 
neboli zistené známky tumoru.

Cytologické vyšetrenie: prítomné bunky 
adenokarcinómu.

RTG snímka hrudníka (obr. č. 3) vpravo v dolnom 
pľúcnom poli vyplnený vonkajší frenikokostálny uhol, ostatný 
pľúcny parenchým bez ložiskových zmien.

Na CT hrudníka (obr. č. 4) prítomný malý pleurálny 
výpotok vpravo, vyššie lokaliovaný sken (obr. č. 5) zachytáva 
viacpočetné drobné ložiská v oboch pľúcnych krídlach (obr. 
č. 5) a  vpravo v  dolnom pľúcnom poli neostro ohraničené 

ložisko priemeru 25 mm (primárny pľúcny karcinóm alebo 
metastázy základného tumoru?). Pleurálny výpotok vpravo.

VATS realizovaná za účelom diagnostickým aj terapeu-
tickým – vykonaná evakuácia serózneho obsahu, odobratá 
biopsia z pleury a dva kliny zo stredného laloka pľúc vpravo. 
Materiál bol odoslaný na histológiu. Následne boli insuflované 
4 g kalibrovaného talku a zavedené dva hrudné drény.

Imunohistochemickým vyšetrením spracovaný materiál 
z pleury aj pľúc so záverom: adenokarcinóm, primárne origo v pľú-
cach. Takže v našom prípade sa jednalo u duplicitnú malignitu.

Pacientka bola preložená na Onkologické oddelenie za 
účelom podania prvého cyklu chemoterapie v zložení karbo-
platina (CBDCA) a gemcitabin (Gemzar).

Pacientka doposiaľ žije.

Diskusia

Diagnostika
Medzi základné diagnostické postupy pri pátraní 

po pôvode výpotku patrí podrobná anamnéza, zahŕňajúca aj 
pracovnú anamnézu, nakoľko pleurálny výpotok je jedným 
z prejavov malígneho mezoteliomu a tu je dôležité pátrať po 
kontakte s azbestom.

Ďalej je to objektívne vyšetrenie, nevyhnutná je aj RTG 
snímka v dvoch projekciách. Ultrasonografia hrudníka odhalí 
množstvo výpotku, prípadne odlíši okapsulovaný výpotok od 
voľného a tiež nám určí miesto vhodné na punkciu. CT hrud-
níka zachytí pleurálne aj parenchýmové lézie, PET (pozitró-
nová emisná tomografia) s 97% senzitivitou je veľmi vhodná 
pre identifikáciu malignity (Kramer et al. 2004; Flores et al. 
2003). Pleurálna punkcia je nevyhnutná jednak za účelom 
evakuácie pleurálneho výpotku a tiež pre odber materiálu na 
cytologické vyšetrenie.

Výpotok pri malignite býva serosangvinolentný a hemo-
ragický exsudát, patológ pátra po prítomnosti malígnych 
buniek v punktáte. No napriek pokrokom v imunocytochemic-
kom vyšetrení v posledných rokoch je senzitivita cytologického 

Obr. č. 3: Kazuistika 2 – RTG snímka hrudníka: malý 
pleurálny výpotok vpravo, zavedený drén v pravom 
hemitoraxe.
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Obr. č. 5: Kazuistika 2 – CT sken zachytávajúci viaceré 
drobné ložiská v oboch pľúcnych krídlach
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Obr. č. 4: Kazuistika 2 – CT hrudníka: sken zachytávajúci 
malý pleurálny výpotok vpravo.
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vyšetrenia na malignitu všeobecne iba asi 60%, u mezoteliómu 
30% (Lee et Light 2004; Muers et al. 2004). Nádorové markery 
bývajú vo výpotku pozitívne (CEA), býva zvýšené tiež hladiny 
CYFRA 21-1 a CA 15-3. Je potrebné vyšetrovať je aj v krvi.

Pri pátraní po primárnom origu má nezastupiteľné 
miesto aj bronchoskopické vyšetrenie s  odberom materiálu 
na cytologické, prípadne histologické vyšetrenie. Ak stále nie 
sú známe morfologické parametre, je nutná videoasistovaná 
torakoskopia – tu možno pokladať za zlatý štandard pri dia-
gnostike pleurálneho syndrómu (Wain 1993).

V  rámci diferenciálnej diagnostiky je treba postupovať 
systematicky. Cieľom je stanoviť diagnózu rýchlo, s minima-
lizáciou invazívnych vyšetrení, s ohľadom na ich riziká v prí-
pade malígneho mezoteliómu, ktoré boli spomenuté vyššie.

Terapia
Liečba malígnych pleurálnych výpotkov by sa mala ria-

diť rozsahom výpotku, pridruženými symptómami, ale aj oča-
kávanou dobou prežitia a performačným statusom pacienta.

Posledné štúdie u  mezoteliómu, využívajúce kombiná-
ciu pemetrexed/cisplatina a  raltitrexed/cisplatina, poskytujú 
reálny prínos na predĺženie prežívania pacienta. úloha chirur-
gie v liečbe mezoteliómu nie je stále ešte definovaná, u pacien-
tov so zlým výkonnostným statusom sú indikované odľahčo-
vacie pleurálne punkcie, ktoré majú zmierniť obtiaže pacienta 
(Parker et Neville 2003; van Meerbeeck et al. 2005).

Pri nádore senzitívnom na chemoterapiu, ako sú malo-
bunkový karcinóm a  karcinóm prsníka, ustupujú pod tera-
piou aj veľké výpotky.

Ak nie je špecifická terapia možná, sústreďujeme sa na 
symptomatickú kontrolu výpotku. V tomto prípade je indiko-
vaná drenáž s  aplikáciou liekov, od ktorých očakávame cyto-
toxický efekt a navodenie chemickej pleurodézy. Je indikovaná 
v  prípade s  dlhšou predpokladanou dobou prežívania u  tých 
pacientov, kde sa výpotok dopĺňa a jeho tvorba je prevádzaná 
ťažkosťami. Na chemickú pleurodézu sa využíva rad liekov: 
bleomycín, dusíkatý yperit, mitoxantrón, Corynebacterium 
parvum alebo aj kolistín (Ukale et al. 2004). Najlepšie výsledky 
v liečbe malígnych výpotkov boli popisované po aplikácii kalib-
rovaného talku. Sterilný kalibrovaný talok aplikovaný intraple-
urálne redukuje riziko morbidity vyplývajúcej z tohto výkonu 
a predstavuje súčasnú voľbu liečby. Posledné výskumy s použi-
tím transformovaného rastového faktoru β na pleurodézu bez 
nežiaducich účinkov sú významným prísľubom pre budúcnosť 
(Bennett et Maskell 2005; ATS 2000; Antunes et al. 2003).

Záver
S predlžovaním ľudského veku stúpa aj incidencia malíg-

nych pleurálnych výpotkov. Približne 50 % pacientov vyšetro-
vaných pre pôvod výpotku má diagnostikované malígne ocho-
renie. Prítomnosť pleurálneho výpotku u onkologického paci-
enta je prejavom pokročilého štádia ochorenia, je negatívnym 
prognostickým faktorom. Priemerná doba prežitia u pacienta 
s malígnym výpotkom pri karcinóme pľúc je 3,5 mesiaca a pri 
karcinóme prsníka 7 mesiacov. V najbližších rokoch môžeme 

očakávať nárast počtu mezoteliómov, čo súvisí so zvýšeným 
zavádzaním azbestu v priemysle.

Pri pátraní po pôvode výpotku treba použiť systematický 
postup.

Videoasistovaná torakoskopia ostáva zlatým štandar-
dom pri vyšetrení cytologicky negatívneho pleurálneho výpo-
tku. Pri malignitách je výťažnosť až 95 %. Popri získaní vzorky 
tkaniva na diagnostiku sa môže počas výkonu odstrániť teku-
tina a  následne uskutočniť talková pleurodéza. V  prípade 
malígného pleurálneho výpotku tak môže byť torakoskopia 
diagnostickým, ale aj terapeutickým výkonom.
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Vybrané, klinicky významné  
liekové interakcie bronchodilatancií

Monika Laššánová1, Jana Tisoňová1, Štefan Laššán2

1ústav farmakológie a klinickej farmakológie, LF UK v Bratislave 
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Liekové interakcie
O liekovej interakcii hovoríme vtedy, keď pri súčas-

nom podávaní dvoch alebo viacerých liekov dôjde ku zmene 
účinku niektorého z nich. Výsledkom môže byť účinok syner-
gický, antagonistický (kvantitatívna zmena) alebo kvalitatívne 
modifikovaný. 

Na ich vzniku sa môžu spolupodieľať mnohé faktory, 
ako je vplyv voľnopredajných liekov (kyselina acetylsalicylová, 
ibuprofén...), rastlinných liečiv (ľubovník bodkovaný, ginkgo 
biloba), nikotínu, poživatín (kofeín, alkohol, grepfruitový 
džús) alebo niektorých xenobiotík (Magulová et al. 2004).

Špecifiká farmakoterapie v pľúcnom 
lekárstve

Z  hľadiska potenciálu vzniku interakcií liečiv zohráva 
menšiu úlohu liečba akútnych respiračných chorôb, nakoľko je 
liečba väčšinou krátkodobá, často sa liečia iba vyznačené sym-
ptómy, a z  tohto dôvodu býva riziko vzniku interakcií malé. 
Väčšiu pozornosť vzhľadom ku vzniku liekových interak-
cií si vyžaduje farmakoterapia chronických pľúcnych ochorení 
ako je bronchiálna astma alebo chronická obštrukčná choroba 
pľúc (ChOChP). Ide o  ochorenia, ktoré si vyžadujú dlho-
dobú, nezriedka aj doživotnú liečbu. Predovšetkým pacienti 
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s ChOChP sú väčšinou vyššieho veku, polymorbidní s poru-
chami eliminačných orgánov, z  nižších socioekonomických 
skupín, adherencia k  liečbe je u nich zvyčajne znížená. Títo 
pacienti sú preto najohrozenejšou skupinou a celkové riziko 
vzniku liekových interakcií a  nežiaducich účinkov je u  nich 
výrazne zvýšené (Magulová et al. 2004).

Farmakoterapia pľúcnych ochorení má mnohé špecifiká 
v porovnaní s  terapiou iných orgánových systémov. Ide hlavne 
o rôznorodosť aplikačných ciest liečiv respiračného traktu. Okrem 
klasického podávania liečiv perorálne a parenterálne, využíva sa 
možnosť lokálneho podávanie liečiva, predovšetkým inhalač-
nou cestou. Inhalačné podávanie liekov je celosvetovo prefero-
vané. Liek je priamo transportovaný do tracheobronchiálneho 
stromu – dostane sa priamo na miesto jeho pôsobenia v pľúcach, 
má rýchly nástup účinku, maximum účinnosti pri použití niž-
ších terapeutických dávok, pri nízkej biologickej dostupnosti 
(Rozborilová 2008). Systémová biologická dostupnosť je práve 
jednou z  farmakokinetických veličín, ktorá vyjadruje celkový 
podiel liečiva, ktorý sa po podaní (okrem intravenózneho poda-
nia) dostáva do systémovej cirkulácie. Pre dosiahnutie vysokej 
účinnosti a  zároveň vysokej bezpečnosti je u  inhalačných lie-
čivých prípravkoch dôležité, aby mali nízku systémovú biolo-
gickú dostupnosť, nízku orálnu biologickú dostupnosť a naopak, 
vysokú pľúcnu biologickú dostupnosť. To platí pre inhalačné 
bronchodilatanciá (β2-sympatikomimetiká a  anticholínergiká), 
ako aj pre inhalačné kortikoidy. Jednotlivé účinné látky sa líšia 
svojimi farmakokinetickými vlastnosťami (orálna, systémová 
a pľúcna biologická dostupnosť, väzbová afinita na β2-receptory, 
väzbovosť na plazmatické proteíny, distribučný objem, lipofília, 
celková systémová clearance), ktoré výrazne závisia aj od typu 
inhalačného aplikátora. Nižšími terapeutickými dávkami použí-
vanými pri inhalačnom podávaní sa minimalizuje riziko vzniku 
liekových interakcií a  nežiaducich účinkov liekov. Lieky podá-
vané inhalačnou cestou sú v mikrogramoch, zatiaľ čo iné apli-
kačné cesty vyžadujú podávanie v miligramoch (Dolovich et al. 
2005). Inhalačné podávanie liekov – krátkodobých a  dlhodo-
bých β2-sympatikomimetík (β2-SM), krátkodobých a  dlhodo-
bých anticholínergík, kortikoidov a  kompozitných preparátov 
u obštrukčných pľúcnych chorôb je dnes jednoznačne a celo-
svetovo odporúčané (Rozborilová 2008). Výhody inhalačného 
podávania liečiv sú zhrnuté v tabuľke č. 1.

Cieľom liečby chronických pľúcnych ochorení je:
•	 zmiernenie symptómov ochorenia;
•	 zlepšenie tolerancie námahy;
•	 zlepšenie celkového stavu a kvality života pacienta;
•	 prevencia a liečba komplikácií ochorenia;
•	minimalizácia výskytu liekových interakcií a nežiaducich 

účinkov;
•	 prevencia a minimalizácia výskytu exacerbácií;
•	 spomalenie progresie ochorenia;
•	 zníženie mortality.

Na liečbu bronchiálnej astmy a  chronickej obštrukčnej 
choroby pľúc sa v súčasnosti používajú liekové skupiny uve-
dené v  tabuľke č. 2. Medzi najrizikovejšie liekové skupiny 
z  hľadiska vzniku liekových interakcií patria predovšetkým 

metylxantíny, u  ostatných, podávaných predovšetkým inha-
lačne, sa interakcie vyskytujú zriedkavejšie. Predkladaný 
článok sa venuje liekovým interakciám bronchodilatancií – 
metylxantínov, β2-sympatikomimetík a anticholínergík.

Metylxantíny
Metylxantíny sú jednou z  najstarších liekových sku-

pín (používajú sa už viac ako 60 rokov), ktoré sa indikujú pri 
liečbe astmy bronchiale a  pri chronickej obštrukčnej cho-
robe pľúc. Podávajú sa iba systémovo a limitáciou ich pou-
žívania sú práve časté nežiaduce účinky a  liekové interakcie, 
ktoré sú do značnej miery podmienené variabilitou v metabo-
lizme (výrazné rozdiely nepredikovateľné pohlavím, vekom, 
hmotnosťou či inými demografickými parametrami) a úzkou 
terapeutickou šírkou. Z  toho dôvodu sa indikuje terapeu-
tické monitorovanie liečby (TDM) pri orálnom aj venóznom 

Tab. č. 1:
Výhody inhalačného podávania liečiv

priamy transport liečiva do tracheobronchiálneho stromu

veľmi rýchly nástup účinku

maximálny terapeutický účinok pri minimalizácii účinnej dávky

inhalačne podávané liečivá sú v mikrogramoch

nízka biologická dostupnosť

nízke systémové koncentrácie liečiva

pokles výskytu liekových interakcií 

pokles systémových nežiaducich účinkov

 Tab. č. 2: Bronchodilatanciá používané na liečbu 
chronických respiračných ochorení
Bronchodilatanciá
β2-sympatikomimetiká

SABA – krátkodobo pôsobiace 
β2-sympatikomimetiká

fenoterol
salbutamol

LABA – dlhodobo pôsobiace 
β2-sympatikomimetiká

formoterol
salmeterol

ultra LABA – ultra dlhodobo 
pôsobiace β2-sympatikomimetiká indakaterol

Anticholínergiká

SAMA – krátkodobo pôsobiace 
anticholínergiká ipratrópium bromid

LAMA – dlhodobo pôsobiace 
anticholínergiká tiotrópium bromid

Fixné kombinácie β2-sympatikomimetík a inhalačných kortikoidov

dlhodobo pôsobiace 
β2-sympatikomimetiká + kortikoid formoterol + budezonid

dlhodobo pôsobiace 
β2-sympatikomimetiká + kortikoid

formoterol + beklometazón 
dipropionát

dlhodobo pôsobiace 
β2-sympatikomimetiká + kortikoid

falmeterol + flutikazón 
propionát

Fixné kombinácie inhalačných bronchodilatancií 

krátkodobo pôsobiace 
β2-sympatikomimetiká + krátkodobo 
pôsobiace anticholínergiká 

fenoterol + ipratrópium 
bromid

Metylxantíny

teofylín s riadeným 
uvoľňovaním p. o.

aminofylín i. v.
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podávaní (Tisoňová et Laššánová 2010). Najčastejšie pou-
žívaným metylxantínom je teofylín (na perorálne podanie) 
a aminofylín (na venózne podanie).

Na farmakologickom účinku teofylínu sa podieľa bron-
chodilatačný efekt, podmienený neselektívnou inhibíciou izo-
enzýmov fosfodiesterázy I až IV a zvýšením koncentrácie cyklic-
kého adenozínmonofosfátu (cAMP) v bunkách, antagonizmom 
adenozínových receptorov a zvýšením množstva cirkulujúceho 
adrenalínu. V súčasnosti sa do popredia dostávajú dôkazy o pro-
fylaktických non-bronchodilatačných účinkoch teofylínu, pre-
dovšetkým o jeho protizápalovom, antialergickom a imunomo-
dulačnom pôsobení, ktorý sa prejavuje pri nízkom dávkovaní. 
Uvedené účinky sa uplatňujú už pri nízkych dávkach teofylínu 
(sérová koncentrácia 5 až 10 mg/l), čo umožňuje bezpečnejšiu 
liečbu a nižšie riziko liekových interakcií (Barnes 2003; Morfín 
Maciel et Castillo Morfín 2010; Tisoňová et Laššánová 2010).

Farmakodynamické interakcie teofylínu
Protizápalový efekt teofylínu má odlišný mechanizmus 

od kortikosteroidov. V nízkych koncentráciách je teofylín 
aktivátorom histónovej deacetylázy, čo posilňuje protizápa-
lový účinok kortikoidov (Barnes 2005). To umožňuje výhodnú 
a účinnú kombináciu teofylínu s nízkodávkovými inhalačnými 
kortikosteroidmi, čo môžeme považovať za pozitívnu, chcenú 
farmakodynamickú liekovú interakciu. Tento synergický pro-
tizápalový účinok, ktorý má rôzny mechanizmus účinku sa 
prejaví lepším klinickým efektom, šetriacim účinkom na dáv-
kovanie inhalačných kortikosteroidov a  v  neposlednej rade 
v nižšom dávkovaní teofylínu, čo sa prejaví v nižšom riziku 
vzniku negatívnych liekových interakcií (Barnes 2003; Morfín 
Maciel et Castillo Morfín 2010).

Farmakokinetické interakcie teofylínu
Teofylín má úzky terapeutický index, t. j. malé dávkové 

rozmedzie, medzi ktorým sa pohybujú dávky terapeuticky 
účinné a toxické. Už 25% zmena rýchlosti vylučovania (clea-
rance) liečiva môže mať klinický dopad. Farmakokinetické 
interakcie teofylínu sú najčastejšie, dochádza pri nich ku 
zmenám v clearance teofylínu vplyvom sprievodne podáva-
ného liečiva s následkom zvýšených alebo znížených sérových 
koncentrácií. Teofylín samotný zriedkavo mení farmakoki-
netiku sprievodne podávaného liečiva (Magulová et al. 2004; 
Tisoňová et Laššánová 2010).
•	 Interakcie s následkom zvýšenia toxicity

Sérové koncentrácie teofylínu významne zvyšujú meta-
bolické inhibítory: erytromycín, chinolóny, verapamil, ami-
odarón, cimetidín, pentoxyfylín, tiklopidín alebo interferón 
alfa. 

Naviac významne zvýšené koncentrácie teofylínu 
v dôsledku predĺženia jeho biologického polčasu sa objavujú 
pri sprievodnej pečeňovej alebo srdcovej nedostatočnosti, cor 
pulmonale alebo vírusovej pneumónii. Clearance liečiva býva 
fyziologicky znížený u novorodencov a pacientov nad 60 rokov. 
U  uvedených liečiv je nevyhnutne potrebné dávku teofylínu 
znížiť a pravidelne kontrolovať jeho sérové koncentrácie.

•	 Interakcie s následkom oslabenia až zlyhania farmako-
terapie
Sérové koncentrácie teofylínu znižujú metabolické 

induktory: karbamazepín, rifampicín, fenobarbitál a  feny-
toín. Tiež u fajčiarov a alkoholikov bez zjavnej hepatopatie je 
významne zvýšený clearance teofylínu. Uvedené kombinácie 
vyžadujú preto vyššie dávky teofylínu na dosiahnutie terapeu-
tického efektu (Tisoňová et Laššánová 2010) (tab. č. 3).

 Napriek vysokému liekovému riziku, s ktorým je spojená 
liečba teofylínmi, má táto skupina stále terapeutickú hodnotu 
a to hlavne z pohľadu ich nových, protizápalových, antialergic-
kých a imunomodulačných účinkov. U pacientov s ChOChP 
sa ukázalo, že nízkodávková liečba teofylínom môže pro-
stredníctvom antiinflamatórneho účinku spomaliť progre-
siu ochorenia a  zvýšiť klinickú odpoveď na kortikosteroidy 
(môže potlačiť tzv. kortikoidnú rezistenciu pri ChOChP, ktorá 
sa následkom oxidačného stresu v  priebehu ochorenia osla-
buje). Okrem toho je želateľný aj pozitívny stimulujúci efekt 
na dychové centrum u pacientov vyžadujúcich takýto zásah. 
Jedinou voľbou použitia teofylínu (s výnimkou akútnych exa-
cerbácií astmy aj ChOChP) je liek s  riadeným uvoľňovaním 
– aminofylín. Aminofylín sa v dlhodobej liečbe bronchiálnej 
astmy používa iba ako prídavný protizápalový liek tretej voľby 
(tzv. kontrolór) respektíve u pacientov s ChOChP ako bron-
chodilatans pridávané pri nedostatočnom efekte inhalačných 
liečiv s  vyššie uvedenými pleiotropnými „nebronchodilatač-
nými“ účinkami. Vybrané, klinicky významné liekové interak-
cie teofylínu uvádza tabuľka č. 4.

β2-sympatikomimetiká
Selektívne β2-stimulanciá (synonymá: β2-adrenergomi-

metiká, β2-adrenergní agonisti, β2-sympatikomimetiká) spolu 
s anticholínergikami patria medzi účinné bronchodilatanciá. 
Spoločnou vlastnosťou všetkých β2-sympatomimetík (β2-SM) 
je navodenie bronchodilatácie bez ohľadu na vyvolávajúci 
spúšťač. Majú tiež schopnosť potlačiť uvoľňovanie mediátorov 
z mastocytov, znižovať cievnu permeabilitu a zvyšovať muko-
ciliárny transport zvýšením ciliárnej aktivity alebo ovplyvne-
ním zloženia sekrécie slizničného hlienu. Selektívne β2-sym-
patomimetiká sa viažu na β-adrenoreceptor a pomocou Gs 
proteínu s aktiváciou adenylátcyklázy zvyšujú intracelulárnu 
hladinu cAMP. cAMP stimuluje proteínkinázu A a ňou spros-
tredkovaná fosforylácia kinázy ľahkého reťazca myozínu má 

Tab. č. 3: Farmakokinetické liekové interakcie teofylínu

Farmakokinetické
interakcie

Koncentráciu teofylínu

znižujú 
(induktory)

zvyšujú 
(inhibítory)

veľká výsledná 
zmena plazmatickej 
koncentácie teofylínu 
až o 25–50 %

fajčenie hepatálna insuficiencia

alkohol kardiálna insuficiencia

rifampicín cor pulmonale

fenobarbital vírusová pneumónia

karbamazepím chinolóny

fenytoín verapamil

erytromycín
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za následok inaktiváciu tejto kinázy (inhibuje sa interakcia 
aktínu s myozínom), v dôsledku čoho dôjde k relaxácii hladkej 
svalovej bunky a k bronchodilatácii. Myozínkináza je aktivo-
vaná Ca2+-kalmodulínovým (CaM) komplexom, preto všetky 
látky zvyšujúce hladiny Ca2+ v  bunkách hladkého svalstva 
môžu pôsobiť bronchokonstrikčne. Okrem hladkosvalových 
buniek ovplyvňujú β2-sympatomimetiká uvoľňovanie mediá-
torov zápalu a lyzozomálnych enzýmov z mastocytov, bazofi-
lov a iných buniek. Vzostup cAMP v týchto bunkách znamená 
totiž stabilizáciu membrán, hlavne lyzozomálnych (Laššán 
et Laššánová 2006).

Pri farmakoterapii pacientov s  pľúcnymi ochoreniami 
jednoznačne uprednostňujeme inhalačné formy bronchodila-
tancií. Perorálnu aplikáciu β2-sympatomimetika pripúšťame 
len v prípadoch, kedy nie je inhalačná aplikácia z najrôznej-
ších dôvodov účinná alebo možná (vek, compliance, adheren-
cia, individuálna preferencia...). V  takomto prípade volíme 
prípravky s predĺženým účinkom napr. k ovplyvneniu dýcha-
vice počas noci. Ich účinnosť oproti dlhodobo pôsobiacim 
inhalačným β2-sympatomimetikám je však malá. Parenterálne 
formy krátkodobo pôsobiacich β2-sympatomimetík sú vyhra-
dené pre zvládnutie akútnych stavov.

Farmakodynamické interakcie β2-sympatikomimetík
Anticholínergiká, kortikosteroidy

Vzájomné ovplyvnenie účinkov – pozitívna, sumačná 
farmakodynamická interakcia.
•	Anticholínergiká (ipratrópium bromid, tiotrópium bromid) 

môžu zvyšovať, potencovať účinok β2-sympatikomimetík, 
čo sa využíva pri terapii astmy a chronickej obštrukčnej 
choroby pľúc. Pri kombinácii β2-SM a anticholínergík sa 
nejedná len o navodenie bronchodilatácie prostredníctvom 
separátneho ovplyvnenia obidvoch zložiek autonómnej 
inervácie dýchacích ciest. β2-sympatomimetiká priamo 
modulujú aj neurotransmisiu parasympatika v dýchacích 
cestách prostredníctvom stimulácie β2-receptorov v pre-
synaptickej časti cholínergného nervového zakončenia na 
bronchiálnom hladkom svale. Výsledkom je otvorenie tzv. 
kalciom aktivovaných draslíkových kanálov (KCa), čo má za 
následok hyperpolarizáciu bunkovej membrány a zníženie 
vylučovania acetylcholínu. Pozitívny efekt sa ešte zvyšuje 
pri súčasnom podaní oboch liečiv z jedného inhalačného 
aplikátora (ipratropium + fenoterol).

Tab. č. 4: Vybrané, klinicky významné liekové interakcie teofylínu
Interagujúca liečivo  Výsledok Poznámka

acyklovir zvýšenie toxicity teofylínu pre inhibíciu biotransformácie v pečeni, 
100% nárast hladín teofylínu znížiť dávku teofylínu

etanol zvýšenie toxicity teofylínu v dôsledku ↓	clearence teofylínu o 30 % znížiť dávku teofylínu, TDM teofylínu

neselektívne β-blokátory (tiež 
v očných kvapkách)

zvýšenie toxicity teofylínu pre inhibíciu biotransformácie v pečeni, 
100% nárast hladín teofylínu, ich farmakologický účinok je opozitný znížiť dávku teofylínu

blokátory kalciového kanála  
(verapamil)

zvýšenie toxicity teofylínu pre inhibíciu biotransformácie v pečeni, 
20% nárast hladín teofylínu znížiť dávku teofylínu

cimetidín
zvýšenie toxicity teofylínu pre inhibíciu biotransformácie v pečeni, 
↓ clearence teofylínu o 70 %

podať ranitidín, famotidín, 
cimetidín – obsolétne liečivo

fluorochinolóny
zvýšenie toxicity teofylínu pre inhibíciu biotransformácie (inhibícia 
CYP450 1A2) v pečeni

enoxacín znížiť dávku teofylínu na 30 %

ciprofloxacín – znížiť dávku teofylínu na 
60%

opatrnosť pri kombinácii, TDM teofylínu, 
zvážiť jeho vysadenie 

disulfiram
zvýšenie toxicity teofylínu pre inhibíciu biotransformácie v pečeni, 
50% nárast hladín teofylínu znížiť dávku teofylínu

kontraceptíva
zvýšenie toxicity teofylínu pre ↓ clearence teofylínu, 30% nárast 
sérových koncentrácií teofylínu znížiť dávku teofylínu

makrolidové antibiotiká 
(erytromycín)

zvýšenie toxicity teofylínu pre inhibíciu biotransformácie v pečeni, 
20–25% nárast hladín teofylínu

uprednostniť azitromycín, dirytromycín,  
TDM teofylínu

tiklopidín zvýšenie toxicity teofylínu pre ↓ clearence teofylínu, 60% nárast 
sérových koncentrácií teofylínu

znížiť dávku teofylínu

rifampicín 
karbamazepín 
izoniazid  
fenytoín 
barbituráty 
l‘ubovník bodkovaný – preparáty, 
extrakty

oslabenie až zlyhanie účinku teofylínu pre indukciu 
biotransfromácie v pečeni, modifikovaný účinok interagujúceho 
liečiva

úprava dávok liečiva aj teofylínu a TDM 
teofylínu

benzodiazepíny zlyhanie sedačného efektu benzodiazepínu pre farmakodynamickú 
interakciu úprava dávok benzodiazepínu

tyreoidálne hormóny zlyhanie liečby teofylínom pre zrýchlenie eliminácie pri úprave 
hormonálnej rovnováhy TDM teofylínu a úprava dávok

VYBRANé, KLINICKY VýZNAMNé  
LIEKOVé INTERAKCIE BRONCHODILATANCIí



KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL  3/2011 29

Inhalačné kortikosteroidy pozitívne interagujú s dlhopôsobia-
cimi β2-sympatikomimetikami (formoterol, salmeterol), kedy 
β2-sympatikomimetiká zlepšujú utilizáciu kortikoidov a inter-
nalizáciu glukokortikoidného receptora do jadra, čím podpo-
rujú ich protizápalový účinok. Na druhej strane kortikoidy 
pôsobia preventívne proti desenzitizácii tkaniva na účinky 
β2-sympatikomimetík, zvyšujú expresiu a  citlivosť β2-recep-
torov, čím znižujú riziko vzniku tolerancie a zlepšujú tak ich 
bronchodilatačný účinok. V klinickej praxi sa používajú prí-
pravky: budesonid + formoterol, flutikazón propionát + sal-
meterol a beklometazón dipropionát + formoterol v  jednom 
inhalačnom aplikátore, čím sa liečba stáva bezpečnejšou, úči-
nnejšou a výhodnejšou (Chung et al. 2009; Kliber et al. 2010).

Beta-blokátory
Vzájomné ovplyvnenie účinkov – negatívna, antagoni-

stická nešpecifická farmakodynamická interakcia. Blokátory 
β-adrenergných receptorov (β-blokátory) môžu oslabiť alebo 
antagonizovať účinok β2-sympatikomimetík, čiže dôjde k osla-
beniu bronchodilatačného účinku. Na druhej strane tiež dôjde 
k  oslabeniu antihypertenzného a  antiischemického účinku 
β-blokátorov. Je nevhodné používať β2-sympatikomimetiká 
súčasne s neselektívnymi β-blokátormi (vrátane očných prí-
pravkov obsahujúcich β-blokátory), ak nie sú vážne dôvody 
na ich použitie. Súčasné podávanie kardioselektívnych β-blo-
kátorov v  najnižších účinných dávkach, neznižuje účinky 
β2-sympatikomimetík (Chang et al. 2010).

Metylxantíny, kortikosteroidy, diuretiká nešetriace 
draslík a hypoxia

Interakcie s  týmito liekmi vznikajú ako dôsledok sys-
témového účinku β2-sympatikomimetík, kedy vzniká riziko 
hypokaliémie v  dôsledku stimulácie membránovej Na, K, 
ATP-ázy, s  možnosťou prejavu proarytmie. Pri moderných 
dlho pôsobiacich ß2-sympatikomimetikách (formoterol, sal-
meterol, indakaterol) je vplyv na zmeny hladiny draslíka nižší, 
čo dokazujú viaceré klinické štúdie i prax.

Farmakokinetické interakcie β2-sympatikomimetík
Najčastejšie sa vyskytujú farmakokinetické interakcie 

na úrovni metabolizmu. β2-sympatikomimetiká v kombinácii 
s  potentnými enzýmovými inhibítormi (hlavne inhibítory 
CYP450 3A4) ako sú itrakonazol, ketokonazol, vorikonazol, 
nefazodon, delavirdin, inhibítory proteáz a ketolidy a niektoré 
makrolidy (klaritromycín) môžu signifikantne zvýšiť sérové 
koncentrácie a farmakologický účinok β2-sympatikomimetík. 
V dôsledku toho môže dôjsť k predĺženiu QT intervalu a zvýši 
sa riziko vzniku ventrikulárnej arytmie ako je ventrikulárna 
tachykardia, fibrilácia alebo arytmia typu torsade de pointes.

 Pri súčasnom podávaní niektorých antiarytmík (chini-
dín, prokaínamid, disopyramid) môže dôjsť ku vzniku závaž-
ných srdcových arytmií, k predĺženiu QTc-intervalu (torsades 
de pointes). Súčasné podávanie inhibítorov monoaminooxi-
dáz, alebo tricyklických antidepresív vedie až k hypertenznej 

Tab. č. 5: Vybrané, klinicky významné liekové interakcie ß2-sympatikomimetík
Interagujúce liečivo Výsledok Poznámka 

metylxantíny  
kortikosteroidy  
diuretiká nešetriace K+ hypoxia 

hypokaliémia v dôsledku stimulácie Na, K, ATP-ázy 
pri systém. pôsobení ß2-SM 

hlavne pri parenterálnom alebo nebulizačnom 
podaní ß2-SM (predovšetkým SABA)

perorálne antidiabetiká 
inzulíny hyperglykémia nekompetitívna antagonistická reakcia; súbežné 

podávanie kortikosteroidov zvyšuje účinok

cisaprid  
antiarytmiká  
digoxín  
tricyklické antidepresíva  
antihistaminiká  
erytromycín 

predĺženie QT intervalu až komorová tachyarytmia 
typu torsades de pointes, s možnou zástavou srdca

ide o závažný typ interakcie v dôsledku 
potenciačného zvýšenia účinku interagujúcich 
liečiv, účinok sa zhoršuje pri súčasnej 
hypokaliémii 

anticholínergiká kortikosteroidy potencovaná bronchodilatácia potenciácia účinku ß2-SM (pozitívna, sumačná 
farmakodynamická interakcia)

blokátory β-adrenergných receptorov 
(β-blokátory)

oslabenie bronchodilatačného účinku ß2-SM  
+ oslabenie antihypertenzného a antiischemického 
účinku β-blokátorov

vzájomné ovplyvnenie účinkov (negatívna, 
antagonistická nešpecifická farmakodynamická 
interakcia) 

itrokonazol, ketokonazol, vorikonazol, 
nefazodon, delavirdin, inhibítory 
proteáz a ketolidy a niektoré makrolidy 
(klaritromycín)

predĺženie QT intervalu až komorová tachyarytmia 
typu torsades de pointes, s možnou zástavou srdca

enzýmové inhibítory (hlavne inhibítory CYP450 
3A4) => zvýšené koncentrácie ß2-SM

inhibítory monoaminooxidázy 
(moklobemid) hypertenzia vzájomné potenciovanie účinku

tricyklické antidepresíva (amitriptylín, 
nortriptylín...) hypertenzia, tachykardie až arytmia, hyperpyrexia aditívne zvýšenie účinku oboch liečiv

anestézia halogénovanými hydrokarbónmi ťažké poruchy srdcového rytmu a poklesu krvného 
tlaku

zvýšenie citlivosti myokardu na ß2-SM, aditívne 
zvýšenie účinku jedného liečiva
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Tab. č. 6: Vybrané, klinicky významné liekové interakcie anticholínergík
Interagujúce liečivo Výsledok Poznámka 

perorálne antidiabetiká 
inzulíny hyperglykémia nekompetitívna antagonistická reakcia; súbežné 

podávanie kortikosteroidov zvyšuje tento účinok

ß2-sympatikomimetiká metylxantíny potencovaná bronchodilatácia potenciácia účinku anticholínergík (pozitívna, sumačná 
farmakodynamická interakcia)

betanechol, acetylcholín, karbachol, 
fyzostigmín, pilokarpín nedostatočná liečba glaukómu, mydriáza

antagonistický farmakodynamický účinok na 
muskarínových receptoroch, lokalizovaných v zrakovom 
tkanive

metoklopramid znižuje až odstraňuje prokinetický účinok antagonistická, farmakodynamická reakcia

kríze. Dochádza k ovplyvneniu účinku perorálnych antidia-
betík a inzulinoterapie a tým k zníženiu ich hypoglykemizuj-
úceho účinku. Súhrn najvýznamnejších liekových interakcií 
β2-sympatikomimetík je uvedený v tabuľke č. 5.

Anticholínergiká
Anticholínergiká sú kompetitívni, reverzibilní anta-

gonisti cholinergných receptorov M1 a M3. Desaťročia boli 
v klinickej praxi k dispozícii iba neselektívni, krátko pôsobiaci 
antagonisti muskarínových receptorov M1, M2 aj M3 – ipratró-
pium bromid a  oxytrópium bromid (u nás neregistrovaný). 
Vývoj nových „selektívnych“ anticholínergík (hlavne tiotró-
pium bromidu) priniesol látky schopné selektívne blokovať 
muskarínové receptory M1 a M3, nevyhnutné pre cholínergnú 
neurotransmisiu, bez ovplyvnenia receptora M2, ktorý inhi-
buje spätnoväzobné uvoľňovanie acetylcholínu z  nervových 
zakončení a tým blokuje okrem iného aj kontrakciu bronchi-
álneho hladkého svalu. Anticholínergiká teda znižujú vágový 
tonus blokádou muskarínových receptorov v  parasympatic-
kom gangliu (M1) i postsynapticky (M3). Blokáda presynap-
tického M2 receptora zvyšuje koncentráciu acetylcholínu a nie 
je žiaduca, preto tiotrópium (na rozdiel od ipratrópia) sa viaže 
na tento receptor len na krátky čas a  rýchlo disociuje (Diaz 
2008). Cholínergná blokáda je u pacientov s ChOChP veľmi 
vhodná, pretože okrem zníženia svalového tonusu ovplyvňuje 
aj sekréciu hlienov. Navyše, cholínergná zložka predstavuje 
pri ChOChP najlepšie ovplyvniteľnú zložku podieľajúcu sa na 
obštrukcii dýchacích ciest.

Interakcie anticholínergík
Veľkou výhodou inhalačných anticholínergík je dobrá 

tolerancia, nižšia frekvencia a  intenzita nežiaducich účinkov 
a minimálny potenciál ku vzniku liekových interakcií, ktorý 
vyplýva aj z toho, že po inhalačnom podaní sa takmer vôbec 
systémovo neresorbujú. V prípade vzniku ide o mierne inter-
akcie, ktorým sa dá predísť pozorným monitorovaním, alebo 
výmenou liečiva (Magulová et al. 2004). Prehľad liekových 
interakcií anticholínergík je uvedený v tabuľke č. 6.
•	Anticholínergiká, ako aj ostatné látky so signifikantne 

anticholínergickou aktivitou (napr. antihistaminiká, spaz-
molytiká, neuroleptiká, fenotiazín, svalové relaxanciá, 

tricyklické antidepresíva, antiarytmiká triedy IA, hlavne 
disopyramid) môžu teoreticky antagonizovať efekt topicky, 
lokálne podaného cholínergného liečiva, ako sú: betane-
chol, acetylcholín, karbachol, fyzostigmín alebo pilokarpín. 
Ide o antagonistický farmakodynamický účinok na muska-
rínových receptoroch, lokalizovaných v zrakovom tkanive. 
Pacienti dlhodobo liečení anticholínergikami by mali byť 
monitorovaní pre potencionálne zníženú terapeutickú 
odpoveď (mióza) na oftalmologickú cholínergnú liečbu, 
pričom je nevyhnutná úprava dávky.

•	 Bronchodilatátory, a teda aj anticholínergiká, ako aj ostatné 
orálne inhalované liečivá môžu negatívne ovplyvňovať 
absorpciu inhalačného humánneho inzulínu. Okrem toho 
je tu aj čiastočný hyperglykemizujúci účinok bronchodila-
tancií. Preto pri súčasnej farmakoterapii týmito liečivami 
musí byť dodržaný presný časový harmonogram inhalácií 
liekov a pozorne monitorovaná hladina glukózy s násled-
nou úpravou dávkovania oboch liečiv.

•	Anticholínergiká znižujú, až úplne odstraňujú, antagoni-
zujú prokinetický účinok metoklopramidu. Ide o antago-
nizujúcu, farmakodynamickú reakciu. Tejto kombinácii je 
potrebné sa vyhnúť.

Záver
Pokiaľ pokroky vo farmakoterapii bronchiálnej astmy 

priniesli v ostatných rokoch významné úspechy prejavujúce sa 
v kontrole ochorenia a výraznom znížení morbidity aj morta-
lity, farmakoterapia ChOChP stále nespĺňa podobné kritériá. 
Jednou z možností ako zlepšiť liečebné výsledky je plne vyťa-
žená farmakologická liečba, v ktorej zohrávajú hlavnú úlohu 
inhalačné bronchodilatanciá. Vzhľadom na prirodzene pro-
gresívny priebeh ChOChP je kombinácia bronchodilatancií 
farmakoterapeutickým krokom, ku ktorému pristupujeme už 
vo včasných fázach ochorenia. Väčšina pacientov s ChOChP 
pochádza z  vyšších vekových skupín a  spravidla trpí množ-
stvom komorbidít či systémovými následkami samotnej 
ChOChP. Tieto ochorenia tiež vyžadujú farmakologickú 
liečbu a  preto sa s  liekovými interakciami medzi liečivami 
indikovanými kvôli ChOChP a ostatným ochoreniam stretá-
vame často. 
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Oboustranná paréza hlasivkových 
vazů po požití baterie
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Jaroslav Růžička2, Lukáš Školoudík2
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Souhrn:
Článek pojednává o případu 16měsíční dívky, která spolkla plochou hodinkovou 

baterii. Baterie byla odstraněna za několik hodin po požití. Po opakovaných extubacích 
docházelo k nárůstu dyspnoe s nutností opětovné reintubace. Opakovaná vyšetření pro-
kázala oboustrannou parézu hlasivkových vazů. Příčinou bylo nejspíše elektrochemické 
působení baterie na nervus laryngeus recurrens při její lokalizaci ve ventrální části jícnu 
v místě Killianova svěrače. Dívka byla přeložena k další péči do FN Motol v Praze, kde 
byla provedena tracheostomie s následným spontánním obnovením funkce hlasivkových 
vazů v průběhu několika měsíců.

Summary:
Bilateral vocal cord paresis resulting from swallowing a battery

The article presents a case of a 16-month-old girl, who swallowed a coin battery. The 
battery was extracted within few hours after ingestion. Each extubation was followed 
by increased dyspnea, which requested intubation repeatedly. Multiple examinations 
demonstrated bilateral vocal cord palsy. The electric and mechanic effect of the battery 
and its particular placement in the ventral part of esophagus in the place of the Killian´s 
sphincter was the most probable cause of the recurrent laryngeal nerve palsy. By the time 
of the diagnosis, the girl was referred to The Motol University Hospital in Prague, where 
the tracheostomy was performed. The vocal cords recovered and reinnervated within 
few months spontaneously.

Eimer, L., Chyba, T., Rozsíval, P., Růžička, J. Školoudík, L.. Oboustranná paréza hlasivkových vazů po požití 
baterie. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 8, č. 3: 32–34, 2011.

Klíčová slova: 
 � požití baterie
 � cizí těleso v jícnu
 � poranění jícnu
 � obrna hlasivkových vazů
 � nervus laryngeus 

recurrens
 � tracheostomie

Key words: 
 � ingestion of the battery
 � foreign body in esophagus
 � esophageal injury
 � vocal cord palsy
 � recurrent laryngeal nerve
 � tracheostomy

Úvod
Požití cizích těles ve většině případů probíhá bez kompli-

kací a dochází ke spontánnímu průchodu trávicím ústrojím. 
Výjimku mohou tvořit velká či ostrá tělesa a především bate-
rie, při jejichž uvíznutí v oblasti jícnu již po několika hodinách 
může dojít k těžkému poškození jeho stěny. Při velikosti bate-
rie o průměru více než 15 mm je vysoké riziko uvíznutí bate-
rie v místech fyziologických zúžení jícnu, především u malých 
dětí. Při průchodu baterie jícnem dochází v naprosté většině 
případů k jejímu spontánnímu odchodu stolicí v řádu něko-
lika dnů, nejpozději dvou týdnů.

Kazuistika
16měsíční dívka byla přivezena na ambulanci spádo-

vého dětského oddělení pro náhle vzniklou dušnost prováze-
nou kašlem, inspiračním stridorem a zvracením. Jednalo se 
o dívku narozenou spontánně v termínu, s nezávažnou osobní 

anamnézou, neužívající žádné léky, bez předchozích alergic-
kých obtíží. Pouze v rodině se vyskytovalo onemocnění štítné 
žlázy u matky a sestry. V  období posledních tří dnů u  dívky 
probíhala mírná rinitida. Rodiče udávali možnost požití hodin-
kové baterie, která byla ponechána na stole v  době, kdy dítě 
nebylo pod dozorem. Na ambulanci spádové nemocnice byly 
dítěti podány steroidy a dívka byla rychlou záchrannou pomocí 
(RZP) transportována na ORL kliniku FN Hradec Králové, kde 
byla provedena direktní ezofagoskopie. Nálezem byl cizí černě 
povleklý předmět tvaru hodinkové baterie v oblasti Killianova 
svěrače, který byl obtížněji odstranitelný. V místě po extrakci 
cizího tělesa zůstal slizniční defekt s hnědočernou spodinou o 
průměru přibližně 9 mm charakteru poleptání. V rámci výkonu 

Killian Gustav (1860 –1921) – německý laryngolog. Studoval na univerzitě ve 
Freiburgu. Učinil revoluční pokroky v diagnostice a léčbě postižení infralaryngeál-
ních pasáží, zvláště v odstraňování cizích těles z dýchacích trubic. Byl profesorem 
laryngologie na univerzitě v Berlíně. Jeho jméno nese Killianův svěrač, trojúhelník 
a ústí.

(zdroj informací: archiv redakce)
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OBOUSTRANNá PARéZA HLASIVKOVýCH 
VAZů PO POžITí BATERIE

pro předcházející laryngeální stridor byla doplněna direktní 
laryngoskopie s normálním nálezem a zavedena nasogastrická 
sonda. Dívka byla přeložena při artificiální ventilaci k další péči 
na jednotku intenzivní a resuscitační péče (JIRP) pro větší děti 
a kojence Dětské kliniky FN Hradec Králové.

V  péči na JIRP byla dívka arteficiálně ventilována, 
zajištěna kortikosteroidy (dexamethason v  dávce 0,5 mg/kg 
á 12 hodin), profylakticky antibiotiky (amoxicilin/klavulanát) 
a živena parenterálně formou vaku all-in-one. Druhý den hos-
pitalizace po kontrolní laryngoskopii byla dívka plánovaně 
extubována. Pro rychlý nárůst dušnosti spojené s inspiračním 
stridorem byla nutná reintubace. Při kontrolní laryngoskopii 
byl nalezen mírný otok v subglotické oblasti, doplněná vyšet-
ření (rentgen plic a bronchoskopie) neprokázala příčinu obtíží. 
Čtvrtý den hospitalizace, po laryngoskopii, kde nebyl shledán 
patologický nález, byla dívka znovu extubována. Došlo k opě-
tovnému rychlému nárůstu inspiračního stridoru a dyspnoe, 
bylo rozhodnuto pokračovat konzervativní léčbou s  podává-
ním adrenalinu inhalačně s částečným efektem. Vzhledem ke 
zvýšené teplotě byla změněna ATB terapie z amoxicilin/klavu-
lanátu na cefotaxim pro počínající pravostrannou bronchop-
neumonii na kontrolním rentgen (RTG) plic. Pátý den hos-
pitalizace se objevily příznaky obstrukce v dolních dýchacích 
cestách, dívka netolerovala enterální příjem, při neklidu se opět 
objevil inspirační stridor. Šestý den se inspirační stridor nadále 
zhoršoval. Při konzervativní terapii se ani sedmý den hospitali-
zace nedařilo korigovat dušnost, na RTG plic byl nález svědčící 
pro oboustrannou bronchopneumonii. ATB léčba byla rozší-
řena o gentamycin a dívka opět intubována. Při nekompliko-
vané plicní ventilaci a po kontrolní ezofagoskopii, bronchosko-
pii a laryngoskopii s nálezem hojící se léze v  jícnu byla dívka 
devátý den extubována. Opět však došlo k nárůstu inspiračního 
stridoru a dušnosti. Doplněná pasáž jícnem neprokázala zva-
žovanou perforaci. Jedenáctý den pro trvající dušnost a depen-
denci na kyslíku bylo při laryngoskopii potvrzeno podezření 
na oboustrannou nehybnost hlasivkových vazů. Z toho důvodu 
byla dívka přeložena na specializované pracoviště FN Motol 
v  Praze, kde byla provedena tracheostomie. S  tracheostomic-
kou kanylou byla dívka propuštěna do domácí péče. Přibližně 
po půl roce došlo ke spontánní reinervaci hlasivkových vazů.

Diskuse
Obrna hlasivkových vazů se objevuje nejčastěji 

v důsledku poškození nervus laryngeus recurrens, pod jehož 
inervační oblast hlasivkové vazy spadají. Jednostranná obrna 
většinou nečiní větší dechové obtíže a projevuje se nejčastěji 
dysfonií. Dechové obtíže nastávají při oboustranné obrně, kdy 
se hlasivkové vazy nacházejí v paramediálním postavení a je 
výrazným způsobem omezen průnik vzduchu v  oblasti glo-
tické štěrbiny. Typickými příznaky jsou dušnost, inspirační 
stridor, dysfonie. Diagnózu nám potvrdí, s  přihlédnutím 
k  anamnéze a objektivnímu nálezu, laryngoskopické vyšet-
ření. Definitivním průkazem je elektrofyziologická stimulace 
nervus laryngeus recurrens a nehybnost hlasivek. Terapie spo-
čívá v  provedení derivační tracheostomie k  umožnění ade-
kvátní ventilace a ponechání nervových vláken ke spontánní 
reinervaci. Metodou volby je též laterofixace jedné hlasivky.

Postižení hlasivek (jednostranné či oboustranné) 
v důsledku působení baterie uvíznuté v jícnu je dle literatury 
velmi vzácnou, avšak velmi závažnou událostí. Při oboustranné 
paréze dochází k poruše ventilace, která bez intenzivní lékař-
ské péče vede k těžké respirační insuficienci. K poškození ner-
vových vláken dochází pro jejich anatomickou blízkost k ven-
trální části jícnu. Všeobecně postižení jícnu při spolknutí a 
uvíznutí baterie je způsobeno kombinovaným mechanismem 
1) mechanické působení na sliznici, 2) působení nízkovoltáž-
ního napětí, 3) průchodu elektrického proudu, tvorby zásad 
de novo a jejich následné působení na sliznici, 4) uvolnění sil-
ných zásad (hydroxid sodný a draselný) a těžkých kovů (dnes 
již minimálně). Následkem bývá nejčastěji slizniční defekt, 
vzácněji závažnější poškození ve formě perforace, penetrace, 
píštěle či otravy těžkými kovy. Základem diagnostiky je, kromě 
anamnézy a objektivního nálezu, RTG vyšetření a eventuální 
doplnění endoskopie. Velmi obtížné může být rozhodnutí o 
provedení invazivního výkonu u  minimálně symptomatic-
kého či asymptomatického pacienta, obzvláště v dětské popu-
laci, kde anamnestická data nemusí být relevantní. Obvyklými 
symptomy jsou dysfagie či odynofagie, které však nemusí být 
přítomny. Varovným příznakem především u dětí by mělo být 
neobvyklé slinění či jiným způsobem nevysvětlitelné zvracení.

Obr. č. 1: RTG hrudníku s nálezem cizího tělesa (1. den 
hospitalizace)
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Obr. č. 2: Extrahovaná baterie (1. den hospitalizace)
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 V případě nálezu baterie v jícnu spočívá léčba v jejím 
odstranění v nejkratší možné době endoskopickou metodou. 
Vždy následuje hospitalizace a podpůrná terapie. V běžné 
praxi jsou podávány kortikosteroidy (dexamethason v dávce 
1 mg/den), nicméně jejich používání v dané indikaci je stále 
kontroverzní, jedinou jasnou indikací je cirkumskriptní posti-
žení stěny jícnu. Dále je doporučováno profylaktické zajištění 
širokospektrými ATB a podávání léků snižujících žaludeční 
sekreci spolu s vynecháním perorálního příjmu. Nutná je kon-
trola integrity stěny jícnu v čase. Prognóza se odvíjí od míry 
postižení stěny jícnu, tj. většinou příznivá se vzácným výsky-
tem případů s fatálními následky.

Závěr
V našem případě se jednalo o velmi vzácnou komplikaci 

požití cizího tělesa. Je důležité zdůraznit především v pediat-
rické populaci důsledný odběr anamnézy v kontextu možné 
disimulace dítětem (strach z  trestu). Při podezření na požití 
cizího tělesa (baterie obzvláště) a neobvyklých příznacích není 
možné odkládat vyšetření k ověření přítomnosti cizího tělesa. 
Ke zjištění lokalizace je nejpřínosnějším vyšetřením RTG, vět-
šina baterií je RTG kontrastních. V případě lokalizace v jícnu 
je nutná co nejrychlejší extrakce k zabránění možných závaž-
ných komplikací a následná hospitalizace pacienta na jed-
notce intenzivní péče. Z naší kazuistiky vyplývá, že v někte-
rých případech jsou nutná opakovaná vyšetření k objasnění 
méně častých příčin onemocnění.
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Obr. č. 3: Bilaterální bronchopneumonie (7. den 
hospitalizace)
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Pediatrická celotělová pletysmografie 
(Baby-Body pletysmography) 

Základní informace o metodě
Metoda celotělové pletysmografie (BP) je používána již 

více než padesát let jako zlatý standard pro vyšetření plicních 
objemů a proudových odporů (rezistence) dýchacích cest. 

Již od šedesátých let minulého století se objevily různé úpravy 
metody celotělové pletysmografie pro kojenecký a batolecí 
věk. Při těchto úpravách se (v porovnání s „dospělou” celo-
tělovou pletysmografií) jednalo shodně o využití stejných 
fyzikálních principů (Boyle-Mariottův zákon pro izoter-
mický děj). Největší problém představovala nutnost dodr-
žení tzv. BTPS podmínek (body temperature, pressure 
and saturated conditions) při měření rezistence dýchacích 
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Souhrn:
Vyšetřování funkce plic u nespolupracujících dětí (infant pulmonary function testing, 

IPFT) je rychle se rozvíjejícím oborem. Nové metody IPFT vyžadují získání patřičných 
zkušeností, odborných dovedností a znalostí interpretační strategie. Cílem této práce 
(Část II) je přinést detailnější informaci o dvou již rutinně v ČR zavedených metodách. 
Kromě popisu principu měření těchto metod a jejich výtěžnosti jsou uvedeny nejčastější 
chyby při měření, údaje o referenčních hodnotách a interpretační principy a význam pro 
klinickou praxi. Protože tyto údaje dosud nebyly v ČR publikovány, měl by tento článek 
definovat význam IPFT v diagnostice a péči o kojence a batolata s respiračními nemocemi.

Summary:
Infant pulmonary function testing - part II

Infant pulmonary function testing (IPFT) is a rapidly developing topic. New me-
thods of obtaining appropriate IPFT results require experience, professional skills and 
knowledge of interpretative strategies. The aim of this publication (Part II) is to provide 
detailed information about the two routine methods already established in the Czech 
Republic. In addition to the description of the principles of IPFT methods and their yield 
for clinical practice we present the most frequent measurement errors, basic information 
on predicted values, interpretative strategy and relevance to clinical practice. Because 
these data have not yet been published in the Czech Republic this paper should define 
the indication and value of IPFT for diagnostics and care of infants and toddlers with 
respiratory diseases.

Šulc, J., Zikán, J., Kredba, J., Koťátko, P., Tuková, J., Rygl, M., Kuklová, P., Svobodová, T., Kolář, P., Pohunek, P., 
Marková, D. Funkční vyšetření plic u nespolupracujících dětí. Část II – Speciální část. Kazuistiky v alergologii, 
pneumologii a ORL 8, č. 3: 35–44, 2011.
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FUNKČNí VYŠETřENí PLIC U NESPOLUPRACUJíCíCH DěTí 
ČáST II – SPECIáLNí ČáST

cest. Je to dáno tím, že vydechovaný plyn má oproti vzduchu 
vdechovanému jiné fyzikální vlastnosti. Starší modely použí-
valy pro tento účel speciální plastikový pytel umístěný uvnitř 
bodypletysmografu obsahující ohřátý a zvlhčený vzduch. 
Díky rozvoji informačních technologií je v současnosti 
možno využívat elektronickou kompenzaci rozdílů mezi 
vdechovaným a vydechovaným vzduchem. V současnosti 
jsou k dispozici dva komerční modely, podmínkou pro 
jejich správné používání je dodržování platných standardů 
(Hammer et al. 2005; Merkus et al. 2005). Cílem je změření 
hodnoty proudového odporu dýchacích cest a velikosti (komu-
nikujícího a nekomunikujícího) objemu plic na konci klidového 
výdechu.

Popis přístroje a postup vyšetření
Pediatrický celotělový pletysmograf je průhledná, pevně 

utěsnitelná kabina o obsahu 70 až 100 litrů. Vyšetřovat lze již 
děti v nejútlejším věku (od 3 kg tělesné hmotnosti), horní hra-
nici představuje hmotnost 14 kg a tělesná délka 90–93 cm, což 
je dáno velikostí kabiny. Vyšetření vyžaduje tlumení (sedaci) 
vyšetřovaného dítěte (Frey et al. European Respiratory 
Monograph 2010). Dítě ležící v supinní poloze v uzavřené 
vyšetřovací kabině má na ústech a nosu přiloženu speciálně 
tvarovanou vyšetřovací masku, jejíž okraje přiléhající k tváři 
jsou utěsněny speciální silikonovou pastou (k zamezení úniku 
“falešného” vzduchu). Vzduch obsažený v kabině na začátku 
vyšetření má stejné fyzikální vlastnosti jako vzduch v  míst-
nosti. Složení vzduchu uvnitř kabiny se do konce vyšetřování 
změní jen zcela zanedbatelně vzhledem k tomu, že bezpeč-
nostní režim neumožní delší dobu měření než 120 sekund. 
Fyzikální proměnné související s klidovým dýcháním jsou 
snímány citlivými tlakovými snímači:

1. velmi citlivý tlakový snímač umožňující měřit (během 
dechového cyklu) tlakové změny uvnitř kabiny;

2. tlakový snímač umožňující měřit změny ústního tlaku;
3. vyhřívaný diferenciální tlakový snímač měřící průto-

kové změny.

Časová konstanta (τ) nutná pro validní měření činí 
6 až 10 sekund. Pro získání validních zdrojových dat je bez-
podmínečně nutné zamezit nežádoucímu zkreslení sníma-
ných fyzikálních proměnných (viz dále). Tyto fyzikální pro-
měnné a jejich cyklické změny během dechového cyklu jsou 
podkladem pro on-line výpočet řady parametrů. Měřící zaří-
zení má velmi malý mrtvý prostor (ideálně asi 10 ml), přičemž 
objem vyšetřovací masky podle její velikosti činí <50 % této 
hodnoty.

Zvláštní pozornost je během vyšetření nutno věno-
vat správné poloze hlavy a krku vyšetřovaného dítěte a dále 
správné, arteficiálně neovlivněné poloze a úhlu dolní čelisti 
(Carlo et al. 1989; Hammer et al. 2001), včetně polohy 

jazyka. Znalost některých typických projevů neuromusku-
lární výbavy kojeneckého věku je zde nutností, a to jednak 
během samotného vyšetření (pro získání interpretovatel-
ných výsledků) a  jednak po jeho ukončení (při interpretaci 
již naměřených, tj. matematicky zpracovaných dat – viz dále). 
Bezpodmínečným předpokladem úspěchu vyšetření je přesná 
kalibrace přístroje, dokonalá sehranost vyšetřujícího perso-
nálu a vynikající znalost fyziologie dýchání v této věkové sku-
pině a interpretace naměřených dat.

Celotělové pletysmografické vyšetření má dvě odlišné 
měřicí sekvence, které se alespoň třikrát, ideálně pětkrát opa-
kují k zajištění reproducibility. V první sekvenci je během 
klidového dýchání snímán průběh průtokových změn (v pro-
storu před ústy vyšetřovaného dítěte) a diskrétních cyklických 
změn tlaku v  kabině daných dýchacími pohyby hrudníku 
dítěte. Tyto syrové tlakové změny se matematicky převádějí 
na změny objemové (volume shift), které jsou využívány pro 
finální výpočty požadovaných parametrů. Cílem je změření 
hodnoty proudového odporu dýchacích cest podle jednoduché 
základní rovnice:

Raw=ΔPmo/ΔV´

Raw = proudový odpor dýchacích cest 
ΔPmo = změna tlakového spádu mezi alveoly a ústním tlakem
ΔV´ = průtokové změny

Rovnice je však složitější, což je dáno specifickými pod-
mínkami při měření Raw:

Raw=ΔVB /ΔV´.ΔPao /ΔVB

ΔVB = objemové změny v boxu (volume shift)
ΔPao = změny ústního tlaku měřené během instrumentálního uzávěru dý-
chacích cest

Graficky jsou syrové fyzikální parametry vynášeny do 
dvourozměrného grafu (tzv. flow triangle), kde obecně platí, 
že čím větší je sklon výsledné křivky, tím větší Raw vyka-
zují dýchací cesty testovaného pacienta (obr. č. 1). Kromě 
sklonu lze na křivce kvantitativně a kvalitativně hodnotit 
řadu dalších ukazatelů. Podstatnou výhodou této metody je 
to, že známe konkrétní objemovou hladinu, na které je Raw 
měřen. Hodnota proudového odporu dýchacích cest je totiž 
významně závislá na velikosti plicního objemu, na kterém je 
tento odpor měřen. To má význam pro růstové období dět-
ského věku (anisotropní růst plic – viz Část I) a též pro situace, 
kdy hodnota funkční reziduální kapacity (FRC) je patologicky 
zvýšena (hyperinflace). Vztahy mezi hodnotou FRC a  Raw 
jsou popsány níže. Další z výhod této metody je možnost kva-
litativního posouzení inspirační a exspirační složky celkového 

Mariotte Edme (1620–1684) – francouzský fyzik a kněz. Působil jako převor kláštera v Dijonu. Spektrum jeho zájmu bylo velice široké. Mimo jiné zkoumal lidské oko a objevil a 
také pokusem dokázal slepou skvrnu na sítnici (někdy též zvanou Mariotteova). Jeho jméno nese také Boyle-Mariottův zákon, který objevil nezávisle na Boyleovi. V roce 1666 byl 
jedním ze zakládajících členů Akademie věd.

Boyle Robert (1627–1691) – anglický chemik a fyzik. Je považován za jednoho ze zakladatelů moderní chemie a průkopníka na poli experimentálních vědeckých metod. Jeho jméno 
je spojeno s Boyleovým (či Boyle-Mariottovým) zákonem, který říká, že součin tlaku a objemu plynu je stálý. 

(zdroj informací: archiv redakce)
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proudového odporu. Obecně platí, že část rezistenční křivky 
(hysterézní smyčky) lokalizovaná nad rovinou nulového prů-
toku (zero-flow line) charakterizuje inspirační složku prou-
dového odporu, část pod rovinou složku exspirační. Podle 
tvaru obou složek rezistenční křivky (tedy nejen podle jejího 
sklonu, jak je často uváděno) lze posoudit např. převahu inspi-
rační složky nad složkou exspirační, nebo přítomnost trvalé 
nebo naopak intermitentní obstrukce (Gappa et al. 2005). Pro 
pediatrickou BP je výhodné uvádět i tzv. efektivní rezistenci 
(Reff), kdy se pro její elektronický výpočet používají všechny 
body rezistenční křivky; je to vlastně jiný způsob vyjádření 
celkového proudového odporu dýchacích cest (Rtot), běžně 
používaného ve standardní („dospělé“) BP.

Cílem druhé sekvence bodypletysmografie je změření 
velikosti objemu plic na konci klidového výdechu (funkční rezi-
duální kapacita, FRCp, též intrathoracic gas volume, ITGV 
nebo celkový objem plynu v hrudníku, včetně vzduchu neko-
munikujícího, total occluded gas volume, TOGV). Během 
krátkého, asi 3–4 sekundy trvajícího elektronicky řízeného 
uzávěru náústku jsou snímány změny tlaku v kabině se součas-
nými změnami ústního tlaku. Syrové tlakové změny v kabině 
jsou matematicky převáděně na změny objemové (volume 
shift), které jsou využívány pro finální výpočty požadovaných 

parametrů. Zvláštností pediatrické BP je provedení uzávěru 
na konci klidového nádechu (nikoliv výdechu jako je tomu u 
klasické BP). Je to dáno existencí Hering-Breuerova inflačního 
reflexu, jehož vybuzení (elicitace) dítě při vyšetření méně ruší. 
Při výpočtu FRC platí rovnice Boyle-Marriotova zákona, kdy 
platí, že v uzavřeném systému za konstatní teploty je konstatní 
i součin odpovídajícího tlaku a objemu:

P . V=konst.

Pro účel bodypletysmografického měření zjednodušeně 
platí:

P1 . V1= P2 . V2

neboli

V1 = ΔP2 . V2 / ΔP1

V1= měřená hodnota FRC
ΔP1 = změna ústního tlaku během uzávěru dýchacích cest
ΔP2 = změna tlaku v kabině během uzávěru dýchacích cest
V2 = známá hodnota objemu kabiny

Do konečné kalkulace je nutno provést matematické 
korekce dané velikostí objemu vyšetřovaného dítěte, atmosfé-
rického tlaku, tlaku vodních par a velikosti mrtvého prostoru 
měřícího zařízení.

Měřené fyzikální parametry jsou on-line graficky vyná-
šeny do dvourozměrného grafu (tzv. pressure triangle), kde 
obecně platí, že čím větší je sklon výsledné křivky, tím větší 
je hodnota měřené FRC (obr. č. 2). Po krátkodobém uzávěru 
dýchacích cest (viz výše) se inverzně mění velikost ústního 
(alveolárního) tlaku a tlaku v kabině. Nutným předpokladem 
je proto dokonalá těsnost vyšetřovací masky, tj. během uzá-
věru nesmí být zaznamenán žádný průtok a objemová hla-
dina na konci klidového výdechu před a po uzávěru musí být 
shodná (obr. 3a).

Obr. č. 1: Schéma měření proudového odporu dýchacích 
cest (Raw) v celotělovém pletysmografu

O
br

áz
ek

: A
rc

hi
v 

au
to

rů

Breuer Josef Robert (1842–1925) – rakouský psychiatr a fyziolog. Narodil se 
v liberální židovské rodině ve Vídni. Studoval medicínu na vídeňské univerzitě, po 
obhajobě disertace pracoval jako asistent J. Rittera von Oppolzer a věnoval se fyzi-
ologické regulaci dýchání (Hering-Breuerův reflex). Od roku 1871 provozoval sou-
kromou praxi – v té době uskutečnil své největší objevy týkající se anatomie a funkce 
vnitřního ucha (ve stejné době jako Ernst Mach popsal fungování centra rovnováhy 
ve středním uchu). Svou „katarzní psychoterapií“ inspiroval rakouskou školu psy-
choanalýzy a po nějaký čas spolupracoval se S. Freudem.

Hering Karl Ewald Konstantin (1834–1918) – německý fyziolog. Medicínu vystu-
doval v Lipsku, později se věnoval lékařské praxi pod vedením E. Wagnera. V letech 
1861–1864 publikoval studii o vizuálním vnímání prostoru. Později na vojenské 
lékařské akademii Josefinum ve Vídni s  Josefem Breurem popsal nervovou regu-
laci dýchání (Hering-Breuerův reflex – jedna z prvních zpětných regulačních vazeb, 
popsaných ve fyziologii) nebo tzv. H. vlny. Po zrušení Josefina působil 25 let na praž-
ské univerzitě. Většinu svého života se věnoval výzkumu fyziologie vidění.

(zdroj informací: archiv redakce)

Obr. č. 2: Schéma měření velikosti objemu plic na 
konci klidového výdechu (FRCp, ITGV) v celotělovém 
pletysmografu
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Během klidového dýchání jsou snímány změny průtoku (Δ V´) a změny tlaku v pletysmografu 
(Δ PB). „Syrové” tlakové změny se matematicky převádějí na změny objemové (volume shift, Δ 
VB). Graficky jsou oba parametry vynášeny do dvourozměrného grafu (tzv. flow triangle – viz 
text). Hodnotíme sklon (kvantitativní hodnocení Raw) a také tvar (např. posouzení inspirační vs. 
exspirační složky Raw) této křivky.

Během krátkodobého uzávěru náústku se snímají změny tlaku v kabině se současnými změnami 
ústního tlaku. Syrové tlakové změny v kabině se matematicky převádějí na změny objemové (vo-
lume shift, Δ VB). Graficky jsou oba parametry vynášeny do dvourozměrného grafu (tzv. pressure 
triangle – viz text). Hodnotíme pouze sklon (kvantitativní hodnocení FRCp) této křivky. 
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Obr. č. 3a: Záznamy průběhu měření velikosti objemu plic na konci klidového výdechu (FRCp, 
ITGV) u dvou pacientů s chronickou plicní nemocí
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Obr. č. 3b: Záznamy průběhu měření velikosti objemu plic na konci klidového výdechu (FRCp, 
ITGV) u dvou pacientů s chronickou plicní nemocí
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Zcela nahoře je záznam průtok-
-čas, kde ve třech krátkých časo-
vých úsecích záznam „chybí“ (tj., 
není zaznamenán žádný průtok). 
V pořadí třetí úsek s nulovým 
průtokem je detailně zobrazen na 
grafu vlevo od číselné tabulky – v 
pořadí shora dolů jsou následující 
záznamy: 1. průtok-čas, 2. objem-
-čas a 3. ústní tlak (Δ Pao)- čas. 
Během instrumentálního uzávě-
ru dýchacích cest elektronickou 
záklopkou umístěnou před ústy 
dítěte (mezi 8. a 12. sekundou) 
lze na obr. 3a pozorovat na shora 
prvním záznamu nulový průtok, 
na druhém záznamu stabilní 
objemovou hladinu na konci 
klidového nádechu a na třetím 
záznamu dvakrát po sobě exspi-
rační a následný inspirační mané-
vr (ústní tlak měřen při uzávěru 
dýchacích cest). Vlevo dole jsou 
detailně zobrazeny změny objem-
-čas se stabilní klidovou výdecho-
vou hladinou před a po uzávěru 
dýchacích cest. Vpravo dole jsou 
změny ústního tlaku a změny ob-
jemové (volume shift) vyneseny 
do dvourozměrného grafu (pre-
ssure triangle – viz text).

Zcela nahoře je opět záznam prů-
tok-čas, kde v jednom krátkém 
časovém úseku záznam vykazuje 
měnlivý průtok (konkávní, do ne-
gativity směřující poklesy křivky 
průtok-čas). Tento jediný úsek je 
detailně zobrazen na grafu vle-
vo od číselné tabulky – v pořadí 
shora dolů jsou opět následující 
záznamy: 1. průtok-čas, 2. objem-
-čas a 3. ústní tlak (Δ Pao)-čas. 
Během instrumentálního uzávě-
ru dýchacích cest (mezi 8. a 12. 
sekundou) lze na obr. 3b pozo-
rovat na shora prvním záznamu 
obloukovité změny průtoku do 
150 ml/s, na druhém záznamu 
objemovou hladinu klesající z po-
lohy na konci klidového nádechu 
a na třetím záznamu dvakrát po 
sobě vydatný exspirační a násled-
ný inspirační manévr. Vlevo dole 
jsou detailně zobrazeny změny 
objem-čas s nestabilní klidovou 
výdechovou hladinou před a po 
uzávěru dýchacích cest (tj., hla-
dina po uzávěru je mnohem nižší 
než před uzávěrem). Vpravo dole 
jsou změny ústního tlaku a změny 
objemové (volume shift) vynese-
ny do dvourozměrného grafu 
(pressure triangle – viz text). 
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Obr. č. 4a: Záznamy průběhu měření metodou Analýza klidového dechového vzoru (Tidal) u dvou 
pacientů s chronickou plicní nemocí (záznamy u dvou pacientů s CHOPN)
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Obr. č. 4b: Záznamy průběhu měření metodou Analýza klidového dechového vzoru (Tidal) u dvou 
pacientů s chronickou plicní nemocí (záznamy u dvou pacientů s CHOPN)
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Zcela nahoře je záznam průtok-
čas, kde exspirium směřuje 
nahoru a inspirium dolů (tj., je 
zobrazen jediný dechový cyklus 
počínající graficky výdechem); 
poměr mezi dobou inspiria ku 
době exspiria činí 0,71. Tento 
jediný dechový cyklus je dále 
zobrazen na grafu vlevo dole: 
jde o křivku průtok-objem (FV 
křivka). Tvar této FV křivky je 
podkladem např. pro kvalitativní 
hodnocení průchodnosti 
dýchacích cest. Povšimněte si 
oválného tvaru inspirační části 
FV křivky (směřuje dolů po 
linií nulového průtoku) a jen 
mírně abnormálního tvaru části 
exspirační části FV křivky („oblý 
vrcholek“ následovaný plochým, 
klesajícím úsekem). Vpravo dole 
je grafické vyjádření hodnot 
TPEF%Tex a VPEF%Vex ze dvou po 
sobě jdoucích měření.

Zcela nahoře je opět záznam 
průtok-čas; poměr mezi dobou 
inspiria ku době exspiria činí 
0,50. Tento jediný dechový 
cyklus je zobrazen i na grafu 
vlevo dole: FV křivce. Tvar této 
FV křivky je podkladem např. 
pro kvalitativní hodnocení 
průchodnosti dýchacích cest. 
Povšimněte si abnormálního, 
quasi-oválného tvaru inspirační 
části FV křivky (s oploštěním na 
průtokové úrovni cca 210 ml/s) 
a zcela abnormálního tvaru 
části exspirační části FV křivky 
(„hrot“ o hodnotě cca 210 ml/s 
následovaný rychle klesajícím, 
mírně konkávním úsekem). 
Vpravo dole je grafické vyjádření 
hodnot TPEF%Tex a VPEF%Vex ze 
dvou po sobě jdoucích měření. 
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Hodnota funkční reziduální kapacity tvoří u zdravého 
dítěte asi jednu polovinu celkové kapacity plicní, TLC. Pokud 
je tento objem snížen, je pravděpodobná restriktivní poru-
cha funkce plic (snížení celkového plicního objemu). Pokud 
je tento objem naopak zvýšen, má dítě zvýšené množství 
vzduchu zadrženého v  plicích na konci klidového výdechu 
(plicní hyperinflace). Z obou ukazatelů (Raw a FRC) lze navíc 
výpočtem zjistit specifický odpor dýchacích cest, sRaw (uka-
zatel průchodnosti dýchacích cest vztažený na plicní objem, 
na kterém je průchodnost měřena; sRaw=Raw.FRC). Dále 
platí, že pro výpočet vodivosti (konduktance) dýchacích cest 
platí vztah Gaw=1/Raw a pro hodnotu specifické konduk-
tance sGaw=1/sRaw. Počítačová analýza umožňuje vyšetření 
významně zkrátit; samotné měření (bez doby nutné pro pří-
pravu dítěte) trvá kolem 10 minut.

Nejčastější chyby při měření
Neklid dítěte během měření je zásadní překážkou. 

Nezbytnou podmínkou akceptovatelného výsledku měření 
je dokonalá těsnost vyšetřovací masky, především během 
řízeného uzávěru dýchacích cest. Výsledkem je stabilní kli-
dová výdechová hladina (end-expiratory volume level) před 
a po uzávěru (obr. č. 3a, 3b). Dítě musí provést dva pokusy 
o dva dechové cykly, tj. při řízeném uzávěru dýchacích cest 
elektronickou záklopkou vyvinout dvakrát po sobě exspirační 
a následný inspirační manévr. Neměl by být přítomen fázový 

posun (v dvourozměrném zobrazení zvaný též „looping“) 
během měření FRCp. Měly by být vyloučeny i nežádoucí 
otřesy a zvýšené proudění vzduchu ve vyšetřovací místnosti.

Referenční hodnoty 
Postupný vývoj a vzestup kvality měřících přístrojů vedl 

v posledních dvaceti letech k zpřesňování měřených údajů. To 
se především týká referenčních hodnot FRCp u zdravých dětí. 
U studií publikovaných v letech 1969 až 2001 se hodnota spe-
cifické FRCp (velikost FRC vztažená na tělesnou hmotnost) 
u  novorozenců, kojenců a batolat ve věku 0,1 až 28 měsíců 
pohybovala v  rozmezí 22,6 až 34,6 ml.kg-1 (Hülskamp et al. 
2003). Hodnota specifické FRCp u zdravých dětí v podobném 
věkovém rozmezí měřená nejmodernějším přístrojem s mini-
malizovaným mrtvým prostorem (který je též na dvou praco-
vištích v ČR používán) je však nižší (19,6 ml.kg-1). Vzhledem 
k těmto rozdílům a případným interpretačním nejistotám je 
doporučeným postupem vytvoření vlastních norem, tj. zís-
kání validních fyziologických (referenčních) hodnot u sou-
boru zdravých dětí (Gappa 2008). S takto získanými referenč-
ními hodnotami je pak možno porovnávat hodnoty abnor-
mální u dětí s respiračními onemocněními – změřené stejným 
postupem. Naměřená data jsou nejčastěji vyjadřována v pro-
centech referenčních hodnot nebo pomocí z-score (SD-score).

Daniela Hozdová
Obdélník



KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL  3/2011 41

Funkční vyšetření plic u nespolupracujících dětí 
část ii – speciální část

Interpretační principy
Ačkoliv současné technologické postupy významně 

usnadňují samotný proces měření základních parametrů 
(FRCp a Raw – viz výše) problémy s  interpretací přetrvávají. 
Nedostatky jsou nacházeny jak ve výběru vhodných referenč-
ních hodnot, tak v  dosud ne plně validizovaných složitých 
výpočtech některých parametrů; např. Reff (Gappa 2005).

Pro získání validních dat, ze kterých může následně indi-
kující lékař (většinou dětský pneumolog/alergolog) vycházet 
pro svůj diagnosticko-terapeutický postup je nutná velmi 
dobrá znalost principů měření a interpretace naměřených 
dat. Tak např. nález postupně stoupající hodnoty FRCp (v pěti 
po sobě následujících měřicích epizodách – viz výše) nemusí 
být nutně obrazem trvalé (statické) hyperinflace plic, ale 
rychle, tj.  během vyšetření postupující obstrukce dýchacích 
cest vedoucí pouze k  dynamické hyperinflaci plic. Podobně 
při hodnocení významně zvýšeného celkového proudového 
odporu dýchacích cest může jít o chybně definovanou izolo-
vanou inspirační rezistenci. Chabá znalost těchto vztahů vede 
následně k chybným diagnostickým závěrům.

Výtěžnost vyšetření a význam pro klinickou praxi
Celotělové pletysmografické vyšetření může vyloučit nebo 

naopak potvrdit restriktivní poruchu funkce plic. Ve spojení 
s údaji dalších funkčních metod lze odlišit restriktivní poruchu 
intrapulmonálního (malé a tuhé plíce) vs. extrapulmonálního 
původu (malé plíce vykazující normální pružné vlastnosti). 
Dalším velmi důležitým okruhem funkčních abnormalit je dia-
gnostika hyperinflace plic (viz výše). Pečlivou analýzou prů-
běžných záznamů (během jednoho sezení) lze odlišit statickou 
(setrvalou, fixovanou) a dynamickou (dočasnou, měnlivou) 
hyperinflaci plic. Celotělové pletysmografické vyšetření může 
vyloučit nebo naopak potvrdit obstruktivní poruchy funkce 
plic. Pozitivní nález není specifický pro obstrukce periferních 
dýchacích cest, lze však poměrně dobře odlišit obstruktivní 
poruchu projevující se během inspiria, nebo naopak exspiria. 
Opět ve spojení s dalšími funkčními metodami lze odlišit, zda 
je obstrukce lokalizována intratorakálně nebo extratorakálně. 
Velmi důležité se nám jeví posouzení míry průduškové reakti-
vity. Toto měření pomocí celotělové pletysmografie u nespolu-
pracujících dětí však není standardizováno; problémem je zajiš-
tění stejného, nebo alespoň srovnatelného stavu útlumu vyšet-
řovaného dítěte pro toto složité vyšetření před a po podání účin-
ného bronchomotorického přípravku (Hammer et al. 2005).

Rizika vyšetření
Samotné vyšetření nepředstavuje pro dítě žádné riziko. 

Jediným rizikem by mohla být případná nežádoucí reakce 
dětského pacienta na podaný tlumící přípravek. Vzhledem 
k tomu, že se vyšetření provádí výhradně na oddělení s kom-
pletním diagnostickým a  léčebným zázemím, jsou rizika 
zanedbatelná.

Souhrn
Metoda BP umožňuje stanovit funkční diagnózu 

jak restriktivní poruchy, tak případné dynamické/statické 

hyperinflace plic. Tato metoda zároveň umožňuje posoudit 
průchodnost intratorakálně lokalizovaných centrálních (vět-
ších) dýchacích cest. Lze zároveň posoudit podíl inspirační 
vs. exspirační obstrukce dýchacích cest.

Analýza klidového dechového vzoru 
(Tidal breathing analysis)

Základní informace o metodě
Funkční vyšetření plic u nespolupracujících dětí obecně 

vyžaduje klidové dýchání jako základní podmínku (vyšetřo-
vané dítě by tedy nemělo plakat, nebo se vyšetření bránit). Při 
zachování těchto podmínek proto údaje o některých základ-
ních parametrech (dechová frekvence – RR, dále klidový 
dechový objem – VT, případně klidová minutová ventilace 
– MV) získáváme též pomocí dalších metod (např. celotě-
lová pletysmografie). V posledních třiceti letech však byla 
v  rámci výzkumných pracovišť (např. Meakins-Christie 
Laboratories, McGill University, Montreal a Univerzity 
Hospital of Berne) učiněna řada pokusů, jak při sledování 
základních, výše uvedených parametrů o dechovém vzoru 
vyšetřovaného dítěte vytěžit podstatně více informací.

Analýza klidového dechového vzoru (dále Tidal) je jed-
nou z metod, u nichž sedace dítěte není striktně vyžadována. 
Pokud je metoda součástí komplexního funkčního vyšetření 
(v případě zařazení celotělové pletysmografie, baby resistance/
compliance a rychlé torako-abdominální komprese) zařazu-
jeme tuto metodu ve druhém pořadí, hned za bodypletysmo-
grafii. To má význam z hlediska vysoké výtěžnosti a značného 
klinického významu BP, a dále určitými technickými obtížemi, 
které vznikají při přerušení bodypletysmografického vyšetření 
(např. vznikem úniku vzduchu pod maskou při neklidu dítěte). 
Metoda Tidal oproti tomu neklade na vyšetřovaného kojence 
žádné „nároky” (např. není prováděn uzávěr dýchacích cest 
jako je tomu při BP). Pokud se během BP vlivem extinkce tlu-
mivé látky zvyšuje míra bdělosti – vyšetřované dítě většinou 
měření Tidal bez obtíží dokončí. Navíc, u předškolních dětí 
byl prokázán jen malý vliv sedace na klidový dechový vzor 
(van der Endt et al. 1996). Dítě tedy leží buď v supinní poloze 
s přiloženou vyšetřovací maskou nebo též v náručí v semire-
kumbentní poloze nebo dokonce v klidném bdělém stavu na 
klíně své matky nebo doprovázející sestry.

Popis přístroje a postup vyšetření
Z  metodického pohledu lze použít dva základní pří-

stupy. Méně často používaným postupem je metoda respirační 
indukční pletysmografie (RIP). Metoda používaná od konce 
70. let využívá dva speciální elastické pásy se sinusoidálně tva-
rovaným odporovým drátem. Oba elastické pásy jsou opatřeny 
izolací tak, aby mohly být těsně připevněny na hrudník a bři-
cho vyšetřovaného kojence. Po připojení obou pásů k vyšetřo-
vací jednotce lze on-line (po patřičné kalibraci) sledovat kvali-
tativně a kvantitativně objemové změny hrudníku a břicha. Je 
nutno zdůraznit, že se jedná o neinvazivní metodu, která neu-
možňuje záznam syrových průtokových změn. Konstrukce 
křivky průtok-objem je možná až po elektronické derivaci 
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objemového záznamu. Tato metoda je však velmi vhodná pro 
záznam vzájemné koordinace pohybu hrudníku a břicha a její 
případné abnormality (např. paradoxní pohyb). Povahou sní-
maných záznamů je tak metoda RIP určena pro dlouhodobé 
sledování nevyžadující použití vyšetřovací masky ani obliga-
torní sedaci. Od poloviny osmdesátých let jsou k dispozici 
komerční přístroje (např. RespiTrace).

Metoda Tidal breathing analysis (dále jen Tidal) je 
v současnosti nejběžněji používaným postupem pro změření 
potřebných parametrů. Tidal používá pneumotachograf pro 
on-line záznam průtokových změn. Po integraci průtokových 
hodnot na objemový signál je pro další hodnocení používán 
záznam průtok-čas, objem-čas a dvourozměrná křivka prů-
tok-objem (obr. č. 4a, 4b). Výsledné průtokové a objemové 
změny v průběhu dechových cyklů jsou výsledkem působení 
vlivů fyzikálních proměnných mechaniky dýchání (retrakční 
tlak plic, síla respiračního svalstva a celková rezistence dýcha-
cích cest, plicní tkáně a hrudní stěny) a vlivů regulace dýchání. 
Pro velikost měřeného výsledného průtoku obecně platí:

V´=P/Rrs

Průtok je výslednicí poměru celkového řídícího tlaku – 
P (součet retrakčního tlaku plic a síly respiračního svalstva) 
a celkové rezistence respiračního systému – Rrs (která je součtem 
odporu dýchacích cest, plicní tkáně a hrudní stěny). Ze zmí-
něných záznamů (obr. č. 4a, 4b) se běžně hodnotí následující 
parametry: 

•	 klidový dechový objem;
•	maximální a/nebo střední inspirační a exspirační průtok;
•	 doby trvání inspiria a exspiria a jejich poměr.

Z průběhu průtokových a objemových změn v čase lze 
vypočítat řadu dalších parametrů, které jsou pro funkční 
diagnostiku vhodné. Značný význam pro diagnostické účely 
a  klinické implikace má parametr poměr času dosažení 
klidového vrcholového výdechového průtoku k  celkové době 
výdechu (tPTEF/tE). Tento parametr byl opakovaně testován jako 
vhodný ukazatel míry obstrukce dýchacích cest uplatňující se 
během výdechu (výdechové obstrukce). Navíc, tento parametr 
není závislý na aktuální dechové frekvenci (Lødrup Carlsen et 
al. 1997). Obecně platí reciproční vztah mezi hodnotou tohoto 
parametru a narůstající významností jak obstrukce dýchacích 
cest, tak zvýšeného výdechového úsilí. Je důležité, že parametr 
tPTEF/tE  pozitivně koreluje s  jiným ukazatelem exspirační 
průchodnosti periferních dýchacích cest, tj. V´maxFRC/FRC 
(Banovcin et al. 1995).

Klidová fyziologická křivka průtok-objem (TFV) má 
charakteristický kruhový nebo oválný tvar. Proto veškeré 
odchylky od ideálního tvaru (obr. č. 4b), a to jak v inspirační, 
tak exspirační části TFV mají pro funkční diagnostiku značný 
význam (Godfrey et al. 2009). Protože však křivka průtok-
-objem odráží výslednou kombinaci vlivu mechanických 
vlastností respiračního systému a regulace dýchání, je dia-
gnostika pouze podle tvaru TVF poměrně složitá a vyžaduje 
značnou erudici (viz Interpretační principy).

Obr. č. 5: Záznam průběhu měření metodou Analýza klidového dechového vzoru (Tidal) u pacienta 
s chronickou plicní nemocí
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Je zobrazen technicky neakcepto-
vatelný a proto nehodnotitelný 
záznam. Jsou zobrazeny záznamy 
průtok-čas, objem-čas (2 grafy 
vlevo nahoře), průtok-objem 
(vlevo dole) a grafické vyjádření 
variability hodnot TPEF%Tex 
a VPEF%Vex za prvních 20 sekund 
měření. Na křivce objem-čas 
lze pozorovat tzv. volume shift 
(postupně a spojitě klesající 
klidová výdechová poloha). 
Tento jev lze pozorovat též na 
křivce průtok-objem, jako tzv. 
kroužkování (vlevo dole). Měření 
bylo pro nehodnotitelnost po 
20 sekundách přerušeno, proto 
v tabulce vpravo nahoře nejsou 
vypočítány žádné parametry. 
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Nejčastější chyby při měření
Neklid dítěte během měření je zásadní překážkou. 

Nezbytnou podmínkou reprodukovatelného výsledku měření 
je dobrá těsnost vyšetřovací masky během celé doby měření. 
Výsledkem je stabilní klidová výdechová hladina (end-expira-
tory level volume) po celou dobu vyšetření. Dalšími problémy 
jsou objemový drift, tj. spirálový efekt apozice na sebe naseda-
jících křivek průtok-objem (obr. č. 5), nebo nesprávná korekce 
syrového signálu k dosažení BTPS podmínek.

Referenční hodnoty
V  prvním mezinárodním standardu pro měření respi-

rační mechaniky u nespolupracujících dětí (ATS/ERS 1993) 
bylo poukázáno na řadu nejasností a problémů při použití 
metody Tidal. Od té doby byly jednak prakticky opuštěny 
některé funkční ukazatele, např. neuromechanical drive (VT/
TI) nebo duty cycle (TI/Ttot) a ujasnila se otázka vhodné sedace 
(viz Část I). V následujících letech vznikla řada prací řídících 
se již proponovanými standardy, ve kterých byly publikovány 
pro různá věková období předškolního věku referenční hod-
noty nejen pro nejběžnější ukazatele dechového vzoru (RR, 
VT, MV – viz výše), ale též pro tPTEF/tE. Hodnota tPTEF/tE je 
vlastně výslednicí poměru dvou časových údajů, proto je vyja-
dřována v procentech. Hodnoty tPTEF/tE u fyziologických novo-
rozenců mírně klesají v  průběhu prvního roku věku; podle 
různých autorů z hodnoty 0,40 % na hodnoty cca 0,33 %, po 
třetím roce věku naopak mírně stoupají (Carlsen et Carlsen 
2005). Naměřená data lze vyjádřit též v procentech referenč-
ních hodnot.

Interpretační principy
Výhodou klidové křivky průtok-objem (TFV) je to, že 

intraindividuálně vykazuje velmi nízkou variabilitu (Lødrup 
Carlsen et al. 1997; Lødrup Carlsen et Carlsen 2005). Rovněž 
použitelnost parametru tPTEF/tE (viz výše) zvyšuje význam 
metody Tidal (Banovcin et al. 1995). Proto se při hodnocení 
řídíme jak analýzou tvaru TFV, tak porovnáním naměřeným 
a referenčních dat.

Výtěžnost vyšetření a význam pro klinickou praxi
V  případě například obstrukce větších extratorakálně 

lokalizovaných dýchacích cest nebo naopak periferních 
dýchacích cest u dětí s respiračními onemocněními vykazuje 
typické odchylky od tohoto fyziologického obrazu.

Metoda Tidal je velmi vhodná pro diagnostiku prvot-
ního záchytu základních abnormalit funkce plic již v  útlém 
dětském věku. Analýza tvaru TFV má velký diagnostický 
význam, který spočívá v  diskriminaci obstrukce větších 
(centrálních) extratorakálně lokalizovaných dýchacích cest 
a obstrukci malých (periferních) dýchacích cest. Metoda je 
velmi vhodná pro diagnostiku poruch průtoku v laryngotra-
cheální oblasti, například tracheo- nebo bronchomalacie nebo 
subglotická obstrukce (Carlsen et Carlsen 2005). Pomocí 
metody Tidal a tvaru TFV lze odlišit též inspirační vs. exspi-
rační obstrukci dýchacích cest, dále posoudit významnost 

obstrukcí a v některých případech posoudit i patologické zvý-
šení plicní tuhosti (Frey 2007). Metoda Tidal tedy umožňuje 
funkční diagnózu abnormálního dechového vzoru, míru a 
lokalizaci obstrukce dýchacích cest a zvýšeného výdechového 
úsilí. Velkou výhodou pro zpřesnění funkční plicní diagnos-
tiky je spojit metodu Tidal s  dalšími metodami v  jediném 
sezení.

Rizika vyšetření
Měření u  klidných nebo dobře připravených, nespolu-

pracujících dětí trvá kolem pěti minut. Lze vyšetřovat od nej-
útlejšího věku. Rizika vyšetření nejsou žádná. Základním 
předpokladem úspěchu vyšetření a získání validních údajů 
je přesná funkce přístroje, dobrá těsnost masky, dobrá sehra-
nost vyšetřujícího personálu a vynikající znalost interpretace 
naměřených dat.

Souhrn
Metoda Tidal umožňuje stanovit především obstrukční 

plicní dysfunkce a abnormality dechového vzoru (obraz zvý-
šeného výdechového úsilí). Metoda má své limitace a proto je 
velmi vhodná jako doplněk k dalším metodám IPFT.

Použité zkratky
Crs – compliance respiračního systému
dyn, st – indexy značící dynamické nebo statické podmínky měření
FRCp – funkční reziduální kapacita měřená bodypletysmograficky
FVC – usilovná vitální kapacita
Gaw – konduktance (vodivost) dýchacích cest
IPFT – infant pulmonary function testing, funkční vyšetření nespolupracujícíh dětí
ITGV – nitrohrudní objem plynu
OTGV – s atmosférou nekomunikující nitrohrudní objem plynu
Raw – proudový odpor dýchacích cest
RIP – respirační indukční pletysmografie
Rp – proudový odpor plic
Rrs – odpor respiračního systému
sGaw – specifická konduktance (vodivost) dýchacích cest
sRaw – specifický proudový odpor dýchacích cest
TC nebo τ – časová konstanta (respiračního systému)
TFV – klidová inspirační/exspirační křivka průtok-objem
TI – čas inspira
Ttot – čas celého respiračního cyklu
VT – dechový objem
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Souhrn:
Prevalence refluxní choroby jícnu u dětí i dospělých stále narůstá. Mimo typické 

projevy (zvracení, pyróza, dysfagie apod.) může být gastroezofageální reflux (GER) 
příčinou tzv. atypických extraezofageálních projevů (chronická faryngitida, opakované 
otitidy, sinusitidy, dysfonie, opakované laryngitidy, chronický kašel, astma, pneumonie 
apod.), potom se jedná o extraezofageální refluxní chorobu. Za zlatý standard v dia-
gnostice refluxní choroby jícnu byla dosud považována 24hodinová jícnová pH-metrie. 
Tato metoda má však své limitace. Monitoruje pouze silně kyselé epizody GER, nejsou 
zaznamenány epizody GER s pH nad 4, není též schopna určit přesně oblast, kam až 
refluxní epizody zasahují.

Významným přínosem v diagnostice je nová metoda, která využívá kombinovaného 
monitorování pH současně se změnami elektrického odporu (impedance) v různých 
oblastech jícnu. Měřením impedance lze monitorovat pohyb tekutiny a plynu jícnem. 
Tato nová diagnostická metoda je tak schopna podat kompletní informaci o rozsahu a 
typu refluxní choroby. Její pomocí lze objektivizovat kyselý, slabě kyselý a nekyselý GER, 
ezofageální i extraezofageální.

Summary:
New ways to diagnose extraesophageal reflux – pH-metry and impedance testing

Prevalence of gastro-esophageal reflux disease in children and adults is increasing. 
Except of typical presentations (vomiting, pyrosis, dysfagia etc.) gastro-esophageal reflux 
(GER) cause extra-esophageal symptoms (chronic pharyngitis, recurrent otitis, sinusitis, 
dysphonia, recurrent laryngitis, chronic cough, asthma, pneumonia etc.), called extra-
-esophageal reflux disease. As the gold standard for diagnose of reflux disease has been 
considered 24 hours monitoring of esophageal pH. This method has limitations, it is 
giving information only about acid episodes of GER and episodes with pH more than 
4 are missed. This method is also not able to detect the level riched by reflux episodes. 
New diagnostic method – combination of pH monitoring simultaneously with changes 
in electrical resistance (impedance) in different levels of esophagus has improved dia-
gnostic of GER. Measurement of impedance allows monitoring of movement of fluid 
and gas in the esophagus. This new diagnostic method is giving complete information 
about extent and type of gastroesophageal reflux disease. It is useful in clarification of 
acid, weakly acid a nonacid reflux, esophageal or extraesophageal.

Turzíková, J. Nové možnosti diagnostiky extraezofageálního refluxu – vyšetření pH-metrie a impedance. 
Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 8, č. 3: 45–51, 2011.
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Úvod
Refluxní choroba jícnu (gastroesophageal reflux disease; 

GERD) bývá označována za nemoc třetího tisíciletí, její pre-
valence stále narůstá, zřejmě v důsledku současného životního 
stylu. V USA je u dospělých udávána prevalence GERD kolem 
40 %, její výskyt narůstá i v ostatních zemích (Tutuian 2006). 
K  rozvoji této choroby přispívá obezita, špatné stravovací 
návyky, konzumace alkoholu a kávy, kouření apod. Nemalý 
význam má zřejmě i dlouhodobý stres.

Diagnostikovat refluxní chorobu jícnu, pokud se proje-
vuje tzv. typickými příznaky (tab. č. 1), není obtížné. Diagnóza 
obvykle vyplývá již z anamnézy a u pacientů mladších 45 let 
bez závažných příznaků je možno zahájit léčbu ihned bez dal-
ších vyšetření. Pokud léčba není efektivní, obvykle se provádí 
endoskopické vyšetření (Lukáš et al. 2009).

Refluxní choroba jícnu se však může projevovat také tzv. 
atypickými příznaky (tab. č. 2), které se též označují jako ext-
raezofageální, protože jsou obvykle způsobeny únikem žalu-
dečního obsahu mimo jícen s  následným poškozením sliz-
nice dýchacích cest, která je na kontakt s  refluktátem velmi 
citlivá (Birchall et al. 2008; Blumin et al. 2008). Pokud dochází 
k  tomu, že reflux zasahuje až do oblasti hypofaryngu a do 
dýchacích cest, kde působí obtíže, bývá označován jako reflux 
extraezofageální (EER). Typické i atypické projevy GERD se 

mohou vyskytovat současně, ale až ve třetině případů se může 
jednat pouze o atypické projevy. V těchto případech může být 
stanovení diagnózy obtížnější. Obvykle je pro diagnostiku aty-
pických projevů doporučována jícnová pH-metrie.

Diagnostika GERD
Přínosem v diagnostice refluxní choroby jícnu může být 

sonografie, RTG vyšetření, scintigrafie jícnu a plic, manomet-
rie jícnu a ezofagoskopie. Všechny tyto metody však mají své 
limitace a nejsou dostatečně senzitivní.

Dosud byla za zlatý standard vyšetření GERD považo-
vána 24hodinová jícnová pH-metrie. Její výhodou je, že moni-
toruje pH v jícnu po celých 24 hodin, za různých fyziologických 
situací, při normálním režimu pacienta. Je možno vysledovat i 
vztah refluxních epizod k typickým či netypickým příznakům. 
Při tomto měření však dochází k monitorování pouze poklesu 
pH pod 4. Zaznamenány jsou tedy jen silně kyselé refluxní 
epizody a někdy může dojít k záměně epizody GER s požitím 
např. kyselého nápoje, pokud pacient zapomene tuto okolnost 
označit. Obvykle se provádí monitorování pH 5 cm nad dol-
ním jícnovým svěračem (LES; low esophageal sphincter), a 
tak chybí informace o tom, jak vysoko refluxní epizoda zasa-
huje, což má zásadní význam u extraezofageálních projevů. 
U podezření na mimojícnové projevy, např. u opakovaných 
laryngitid, otitid, chronického kašle apod. bylo proto dopo-
ručeno používat vždy sondu se dvěma senzory (např. 5 a 15 
cm nad dolním jícnovým svěračem). I při tomto postupu však 
unikají pozornosti všechny epizody s pH nad 4, které mohou 
jícnové i mimojícnové problémy také způsobovat.

Metoda jícnové pH-metrie a multikanálová 
intraluminální impedance

Nedostatky klasické pH-metrie řeší nová metoda, která 
využívá kombinace 24hodinového jícnového monitorování 
pH a multikanálové intraluminální impedance (obr. č. 1). 

Tab. č. 1:
Typické příznaky GERD
pálení žáhy

regurgitace, zvracení, ublinkávání

říhání, škytání

hypersalivace

abdominální koliky kojenců

bolesti v epigastriu

dysfagie

Tab. č. 2:
Atypické příznaky GERD
chronická faryngitida (knedlík v krku)

chronická sinusitida

opakované otitidy, otalgie

dysfonie, opakované laryngitidy

stridor

protrahovaný kašel

opakované tracheitidy

opakované bronchitidy

aspirační pneumonie

plicní absces

bronchiektazie

plicní fibróza

subglotická stenóza

bolesti za sternem

dentální eroze

foetor ex ore

apnoe, bradykardie 

torticollis (Sandiferův syndrom)

Obr. č. 1: Měření pH a měření impedance v jícnu
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První popsal metodu měření impedance v jícnu v roce 1991 
Silny (Silny 1991). V poslední době je publikována řada prací, 
které dokazují přínos impedanční metody v diagnostice typic-
kých i atypických projevů GERD (Tutuian 2008; Savarino et al. 
2008; Patterson et al. 2008).

Impedance je elektrický odpor. Přítomnost tekutiny v 
jícnu elektrický odpor snižuje a přítomnost vzduchu zvyšuje. 
Proto na tomto principu lze detekovat pohyb tekutiny a plynu 
v jícnu.

Při vyšetření pH-metrie s impedancí (MII; multichannel 
intraluminal impedance) využíváme podobné sondy jako u 
prosté pH-metrie. Katétr je mimo senzor snímající pH 5 cm 
nad dolním jícnovým svěračem opatřen ještě několika sen-
zory k měření elektrického odporu (impedance), obvykle ve 
výši 3, 5, 7, 9, 15 a 17 cm nad dolním ezofageálním svěračem 
(obr. č. 2). V prázdném jícnu je stabilní odpor 2 000–4 000 
ohmů. Při průniku refluktátu ze žaludku do dolní části jícnu 
dojde k zaznamenání snížení elektrického odporu v dolních 
senzorech a jak refluktát postupuje jícnem nahoru, dochází 
k  postupnému zaznamenávání poklesu elektrického odporu 
až do oblasti senzorů v horní části ezofagu, popřípadě i mimo 
ezofagus. Současně je průběžně monitorováno pH 5 cm nad 
dolním jícnovým svěračem, a tak lze snadno určit, zda se 
jedná o kyselý, slabě kyselý, neutrální nebo zásaditý GER.

Na obr. č. 3 je zaznamenána epizoda kyselého extraezo-
fageálního refluxu, který zasahuje vysoko proximálně. Obr. 
č. 4 ukazuje slabě kyselý extraezofageální reflux, který zasa-
huje též až do oblasti faryngu, a následné polknutí. Při poly-
kání tekutiny nejprve dojde ke snížení elektrického odporu 

Obr. č. 2: Měření pH a impedance – umístění senzorů 
v jícnu
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Ohm Georg Simon (1789–1854) – německý fyzik. Vystudoval univerzitu v Erlagenu. Hlavním předmětem jeho zájmu byl elektrický proud. Formuloval zákon, který dnes nazý-
váme Ohmův a jeho jméno nese jednotka elektrického odporu. Kromě elektřiny se věnoval také základním principům fyziologické akustiky. Byl jmenován profesorem fyziky na 
Mnichovské univerzitě a v roce 1841 byl vyznamenán londýnskou královskou společností. (zdroj informací: archiv redakce)

(zdroj informací: archiv redakce)

Obr. č. 3: Záznam epizody kyselého EER (pH<4)
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(impedance) v horní oblasti jícnu a postupně je zaznamená-
ván pokles impedance i v dolní části ezofagu (obr. č. 5). Tak lze 
velmi snadno odlišit refluxní epizodu od polykání. Při pohybu 
vzduchu směrem vzhůru (říhání) dochází naopak ke zvý-
šení elektrického odporu v dolních části ezofagu a postupně 
jak vzduch stoupá je zaznamenáváno zvýšení impedance až 
v  oblasti horního ezofagu. Opačná situace je při polykání 
vzduchu (erofagii).

Při monitorování extraezofageálních refluxních epizod 
je velmi důležité prokázat příčinnou souvislost s následnými 
atypickými projevy. Obr. č. 6 ukazuje refluxní epizodou vyvo-
laný záchvat kašle. Naopak epizoda refluxu vyvolaná sekun-
dárně záchvatem kašle je zaznamenána na obr. č. 7.

Vlastní zkušenosti s diagnostikou EER 
pomocí pH-metrie a impedance 

Metodu 24hodinového monitorování pH v jícnu se sou-
časným měřením impedance provádíme na našem pracovišti 
od května 2009. Do konce roku 2010 jsme provedli toto vyšet-
ření u 126 pacientů ve věku od 8 měsíců do 19 let s podezře-
ním na extraezofageální reflux. Indikace k vyšetření ukazuje 
tab. č. 3.

EER jsme prokázali u 105 pacientů tj. 83 %. Z toho u 38 
pacientů (36 %) se jednalo pouze o slabě kyselý reflux (obr. 
č. 8). Pokud by nebyla využita k diagnostice refluxní choroby 
jícnu pH-metrie s multikanálovou intraluminální impedancí 
a byla použita pouze prostá pH-metrie, u více než třetiny 
pacientů s  extraezofageálním refluxem by diagnóza nebyla 
stanovena.

Kazuistika
Chlapec ve věku 10 let byl doporučen k  vyšetření na 

našem pracovišti pro protrahovaný kašel, trpěl též na recidi-
vující sinusitidy a otitidy.

 Rodinná anamnéza: matka zdráva, otec GERD (typické 
projevy). Osobní anamnéza: od kojeneckého věku rýmy, sinu-
sitidy, otitidy, protrahovaný kašel, opakovaně léčen ATB. V 
kojeneckém věku ublinkával, míval trvale foetor ex ore, občas 
chrapot. Vždy trpěl nadváhou. Vyšetřen ve 3 letech alergo-
logem: alergie ani porucha imunity neprokázána. Nasazen 
trvale levocetirizin (Xyzal) a mometason (Nasonex), stále však 
docházelo k recidivám sinusitidy a otitid. Téměř trvale kašlal. 
Provedena adenotomie v 6 letech bez většího efektu. Na dopo-
ručení ORL specialisty pro podezření na GERD provedena v 7 
letech věku pH-metrie. Prokázán těžký kyselý GERD (refluxní 
index – RI 15,8 %). Provedena i ezofagogastroskopie s  nor-
málním nálezem, byla nasazena antirefluxní léčba inhibitory 
protonové pumpy. Efekt léčby na kašel a exacerbace sinusi-
tidy nebyl významný, pouze otitidy byly méně časté. Nález na 
pH-metrii se po roce léčby normalizoval. Gastroenetrologem 
doporučeno léčbu ukončit, protože souvislost GERD s protra-
hovaným kašlem a opakovanými sinusitidami je neprav-
děpodobná. Po vysazení léčby opět mírné zhoršení, paci-
ent v záchvatech kašlal ve dne i v noci, proto byl doporučen 
k vyšetření na našem oddělení.

Imunologické a alergologické vyšetření bylo bez pozoru-
hodností. Chloridy v potu v mezích normy, ciliární screening 
neprokázal sníženou funkci řasinek. Provedena fibrobroncho-
skopie s výrazně patologickým nálezem v oblasti hrtanu, iri-
tace v pars posterior, edém hrtanu a zahlenění. Makroskopicky 
prosáklá sliznice v oblasti trachey. V bronchoalveolární laváži 
(BAL) lehce zvýšený počet lymfocytů a neutrofilních granulo-
cytů, výrazně zvýšený počet lipofágů – 40 % (marker aspirace). 
Již z tohoto vyšetření vyplynulo podezření na extraezofageální 
refluxní chorobu. 24hodinová pH-metrie s  impedancí pro-
kázala výrazně zvýšený počet slabě kyselých epizod (128/24 
hodin), epizody zasahující ve více než 60 % vysoko proxi-
málně až do oblasti faryngu, počet kyselých epizod nepřesáhl 
normu (25/24 hodin), refluxní index činil 2,1 %, ale přes 50 % 
epizod zasahovalo také vysoko proximálně. Extraezofageální 
reflux byl tímto potvrzen.

Byla znovu nasazena antirefluxní léčba: inhibitory pro-
tonové pumpy v maximální dávce omeprazol l mg/kg a proki-
netika (Ganaton 3xl/2 tbl á 50 mg). Po několika dnech došlo 
k  výraznému zlepšení, kašel ustal, během posledního roku 
neměl pacient sinusitidu ani otitidu.

Demonstrujeme zde tento případ hlavně proto, že 
pomocí impedanční metody jsme mohli potvrdit diagnózu 
extraezofageálního refluxu, na kterou bylo podezření již 
z bronchoskopického nálezu. Hlavní příčinou potíží byl slabě 
kyselý reflux. Klasická pH-metrie v tomto případě byla proto 
bez výtěžnosti. Terapeutický přínos mělo zřejmě zejména 
nasazení prokinetika.

Tab. č. 3:
Indikace k vyšetření pH-metrie a impedance
chronický kašel 41 %

obtížně léčitelné astma 26 %

otitidy 4 %

laryngitidy 15 %

sinusitidy 2 %

pneumonie 3 %

apnoe 3 %

stridor 6 %

Obr. č. 8: Zastoupení kyselého a slabě kyselého EER
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Obr. č. 4: Záznam epizody slabě kyselého EER (pH<4–7) a následné polknutí
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Obr. č. 5: Polknutí tekutiny
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Obr. č. 6: Záznam epizody EER a následný kašel

O
br

áz
ek

: A
rc

hi
v 

au
to

rk
y

Obr. č. 7: Záznam epizody kašle a následný EER
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Závěr
Nová diagnostická metoda monitorace pH v jícnu sou-

časně se změnami impedance v různých etážích jícnu přináší 
další zdokonalení diagnostiky refluxní choroby jícnu. Mimo 
průkaz kyselých epizod GER umožňuje záznam též slabě 
kyselých refluxních epizod (pH 4–7), neutrálních i alkalických 
epizod, které mohou být příčinou obtíží pacienta (např. pře-
trvávající symptomy na léčbě) a nejsou detekovatelné klasic-
kou pH-metrií. Tato metoda umožňuje určit rozsah refluxní 
choroby jícnu i ve smyslu zasažení horních částí ezofagu, pří-
padně mimo ezofagus, což má zásadní význam při vyšetřo-
vání extraezofageálních projevů GER. Proto má tato metoda 
ambice stát se novým „zlatým standardem“ v  diagnostice 
refluxní choroby jícnu.
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Kapitoly z historie

Sir John W. Crofton, narozený 27. března 1912 v Dublinu 
jako syn praktického lékaře, vystudoval v roce 1937 medicínu 
s  vyznamenáním na univerzitě v  Cambridge a popromoční 
praxi vykonal v londýnském St. Thomas Hospital. Po vstupu 
Velké Británie do války s nacistickým Německem sloužil jako 
kapitán zdravotní služby v britském královském expedičním 
sboru v  severní Francii, na Blízkém Východě a na Maltě a 
vojenskou lékařskou praxi skončil v Německu.

Pro studium tuberkulózy (TB) jej získal tehdejší 
významný britský pneumolog profesor Scadding. Byl jeho 

nadřízeným ve vojenské polní nemocnici v Egyptě a po válce 
napomohl jeho přijetí do londýnského Brompton Hospital. 
Tento ústav získal v roce 1946 z amerických zdrojů omezené 
množství tehdy vzácného a drahého streptomycinu (STM) 
a Crofton byl pověřen zhodnocením jeho léčebných účinků 
v klinické praxi. Do studie koordinované Britskou lékařskou 
výzkumnou radou (British Medical Reseach Council, BMRC) 
bylo vybráno celkem 107 nemocných ve věku 15–30 let s bak-
teriologicky ověřenou TB nevhodnou pro kolapsoterapii. Po 
6 měsících bylo zaznamenáno 5 úmrtí ve skupině 55 nemoc-
ných léčených STM a 15 úmrtí v  neléčené skupině. Během 
dalších 6 měsíců se však rozdíly mezi oběma skupinami stí-
raly, zemřelo dalších 8 léčených a 9 kontrolních nemocných 
a u velké většiny léčených i neléčených nemocných přetrvá-
valo vylučování Mycobacterium tuberculosis. Bylo zřejmé, že 
během monoterapie STM se vyvinula léková rezistence jako 
dosud neznámý iatrogenní důsledek tuberkulostatické léčby 
a proto byl původně plánovaný dlouhodobý léčebný režim 
zkrácen na 4 měsíce. Crofton se účastnil i dalších studií BMRC 
zaměřených na omezení vzniku lékové rezistence, kterého 
bylo posléze dosaženo současným podáváním STM, kyseliny 
p-aminosalicylové (PAS) a isoniazidu (INH). V roce 1952 se 
stal vedoucím katedry TB a respiračních nemocí v Edinburgu, 
která disponovala 400 lůžky.

Pokračoval v  dalších studiích koncipovaných BMRC, 
např. v  řešení nezbytnosti dlouhodobé ústavní léčby v  prů-
běhu chemoterapie antituberkulotiky, v  hodnocení různého 
dávkování antituberkulotik v  kombinovaném léčebném 
režimu nebo v  projektu preventivní chemoterapie inaktivní 
TB. Hlavním zadáním se mu však stala problematika neú-
spěchů antituberkulotické léčby TB. Došel k dnes všeobecně 
uznávanému závěru, že léková rezistence je buď důsledkem 
nesprávně zvolené terapie anebo jejího přerušení, resp. před-
časného ukončení.

Sir John Crofton získal během svého života mnoho 
akademických i občanských vyznamenání a v  roce 1977 byl 
povýšen do šlechtického stavu. Byl uznávaným konzultantem 
Světové zdravotnické organizace (WHO) a Mezinárodní unie 
proti tuberkulóze (IUATLD), vydal výbornou učebnici fti-
zeologie přeloženou do mnoha jazyků a v důchodovém věku 
napsal společně se svou ženou (také lékařkou) monografii 
zaměřenou proti kouření. Od mládí provozoval horolezectví 
jak v rodném Skotsku, tak i ve vysokohorských oblastech Indie 
a Nepálu. Byl všeobecně oblíben pro svou otevřenou povahu, 
oddanost humanitárním principům medicíny a neobyčejnou 
vstřícnost ve vztahu k spolupracovníkům i pacientům. Zemřel 
v Edinburghu 3. listopadu 2009 ve věku 97 let.

Zakladatelé kombinované terapie tuberkulózy 
antituberkulotiky
Sir John Crofton, Wallace Fox, Philip Montagu D´Arcy Hart
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Wallace Fox se narodil 7. listopadu 1920 v  Bristolu 
a medicínské vzdělání získal v  londýnské Guy´s Hospital 
Medical School. Během studií se nakazil TB a plná dvě léta 
strávil jako pacient v tehdejším režimu klidové sanatorní léčby. 
To jej zřejmě přivedlo k rozhodnutí věnovat se TB jako celoži-
votnímu poslání. Do výzkumné skupiny BMRC v Londýně byl 
přijat v roce 1952, tedy v době, kdy byly již známy první zku-
šenosti s monoterapií STM včetně lékové rezistence jako jejího 
důsledku a kdy byly již položeny základy léčby TB současným 
podáváním STM, PAS a isoniazidu (INH).

Navázal na zkušenosti Croftona a pro mykobakterio-
logickou kontrolu léčebných výsledků získal svého celoži-
votního spolupracovníka Denise A. Mitchisona. Hlavním 
úspěchem jejich tehdejší spolupráce bylo ověření účinnosti 
trojkombinace STM-PAS-INH v klinické praxi, které se záhy 
na řadu dalších let stalo standardním režimem léčby TB. 
Výsledky kooperativní studie, do které byly zapojeny některé 
evropské státy však ukázaly, že všeobecnému uplatnění kom-
binované léčby antituberkulotiky brání jak vysoká cena anti-
tuberkulotik, tak i vysoké náklady dlouhodobé ústavní léčby. 
Oba tyto faktory bránily rozšíření antituberkulotické terapie 
zejména do  rozvojových oblastí, kde byla z  globálního hle-
diska zátěž TB nejkritičtější. Fox hledal náhradu především 
za PAS a ve spolupráci s jihoafrickými odborníky dokázal, že 
tento nejdražší z trojice používaných léků lze nahradit laciněj-
ším thioacetazonem, jehož hlavní úlohou je potlačit množení 
přirozeně rezistentních mutant proti STM a INH v mykobak-
teriální populaci.

V  roce 1956 se Fox stal ředitelem centra pro chemo-
terapii TB, zřízeného z  iniciativy BMRC ve středoindic-
kém Madrásu, kde strávil plných pět neobyčejně plodných 
let. Výsledky činnosti tohoto centra dosažené v rozvojo-
vých  podmínkách a všeobecné chudoby, přelidnění a nedo-
statečné výživy byly pozoruhodné. Prokázal především, že 
domácí léčba antituberkulotiky je stejně účinná jako dlou-
hodobá sanatorní léčba jak v  krátkodobých výsledcích, tak 

i ve výskytu pozdních recidiv, nezvyšuje riziko infekce pro 
exponované jedince v  okolí nemocného a také odstraňuje 
sociální problémy nemocných dlouhodobě odloučených od 
rodiny. Prokázal, že rozhodujícím faktorem léčby není tedy 
klidový režim a výživa, ale etiotropní účinek antituberkulo-
tik. Jeho dalším úspěchem pak bylo ověření úspěšnosti léčby 
v tzv. intermitentním režimu, kdy jsou léky podávány třikrát 
týdně. Byl si plně vědom zranitelnosti výsledků studií dosa-
žených v přísně kontrolovaných podmínkách, a proto vypra-
coval detailní systém ambulantní intermitentní léčby TB pro 
rutinní praxi, včetně kontrol docházky nemocných, laborator-
ních vyšetření a průběžného hodnocení účinnosti léčby.

Do Londýna se vrátil v roce 1961 a záhy byl jmenován 
ředitelem výzkumné jednotky BMRC pro TB v  londýnském 
Brompton Hospital. Využil poznatků získaných v  laborator-
ních studiích účinnosti nových antituberkulotik pyrazinamidu 
(PZA) a rifamycinu (RFP) a v  klinicky kontrolované studii 
provedené v Britské východní Africe prokázal, že výskyt reci-
div TB lze významně snížit již po půlroční léčbě kombinova-
ným podáváním těchto léků s STM a INH. Získané poznatky 
i nadále rozvíjel v řadě kontrolovaných studií a vytvořil mezi-
národní síť spolupracovníků k  ověřování účinnosti dalších 
lékových kombinací a léčebných režimů. Do těchto studií 
byl také úspěšně zapojen tehdejší přednosta II. kliniky TRN 
LF UK v  Praze Veleslavíně doc. MUDr. František Polánský. 
Výsledky mnohostranných studií koordinovaných Foxem se 
staly posléze základem celosvětově rozšířeného léčebného 
režimu DOTS (Directly Observed Treatment – Short Term).

Fox se stal autorem ucelené koncepce terapie tuberku-
lózy, která se poprvé v historii mohla opřít o přímé ovlivnění 
původce onemocnění a stala se tak základním článkem glo-
bální kontroly této nemoci.

Své zkušenosti uplatňoval jako vedoucí expertních 
komisí WHO a IUATLD, byl vyznamenán britskými řády 
Svatého Michala a Jiří i mnoha poctami řady vědeckých insti-
tucí. Zemřel 22. listopadu 2010 ve věku 89 let v Londýně na 
Alzheimerovu nemoc. Nekrolog napsal jeho alter ego a mno-
haletý spolupracovník profesor Mitchison.

Philip Montagu D´Arcy Hart se narodil jako příslušník 
zámožné prominentní rodiny právníků, politiků a finančníků 
v Londýně 25. června 1900. Medicínu vystudoval na univer-
zitě v  Cambridgi, promoval v roce 1925 a další praxi konal 
v londýnské univerzitní nemocnici a v USA. V roce 1937 byl 
jmenován, již jako pracovník BMRC, vedoucím lékařské části 
vládního projektu hodnocení plicních nemocí u horníků, 
cíleném na diferenciální diagnostiku uhlokopské koniózy 
a silikózy. Vyšetřoval pracovníky v řadě  důlních revírů již-
ního Walesu mobilním RTG-aparátem, který sám převážel 
v  automobilu značky Mini Morris věnovaném jedním brit-
ským lordem. Výsledky této více než desetileté studie přispěly 
ke  zlepšení zdravotních a pracovních podmínek horníků a 

Wallace Fox

Wallace Fox

O
br

áz
ek

: A
rc

hi
v 

au
to

ra

Philip Montagu D´Arcy Hart

KAPITOLY Z HISTORIE 
ZAKLADATELé KOMBINOVANé TERAPIE TUBERKULóZY ANTITUBERKULOTIKY



KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL  3/2011 55

k přiznávání finančního odškodňování konióz jako nemocí 
z povolání. V dalších letech se za přímé osobní účasti věno-
val výzkumným medicínským projektům koordinovaných 
BMRC, k jejichž hodnocení vypracoval zcela novou metodiku 
kontrolovaných randomizovaných multicentrických studií, 
která záhy nalezla všeobecné uplatnění v  mnoha oblastech 
lékařského výzkumu.

Metodické principy klinických kontrolovaných studií 
léčby TB uplatnil již v roce 1946 při hodnocení účinku STM, 
které přineslo první poznatky o lékové rezistenci i o její pre-
venci v režimu kombinované chemoterapie. V roce 1948 byl 
jmenován ředitelem výzkumné jednotky BMRC pro TB a stal 
se koordinátorem dalších projektů chemoterapie TB zaměře-
ných na hodnocení účinnosti antituberkulotik a na ověřování 
nových léčebných režimů. Společně s Foxem pracoval řadu let 
v centru chemoterapie TB v indickém Madrásu, kde spolupů-
sobil při tak významných objevech jako byly režimy ambu-
lantní intermitentní a krátkodobé kontrolované chemotera-
pie TB. Zmínky zasluhuje také jeho studie účinnosti Bacillus 
Calmette-Guérin (BCG) a Wellsovy vakcíny připravené z 
Mycobacterium microti realizované v  roce 1950 u skupiny 
téměř 60 000 britských školáků periodicky sledovaných až do 
roku 1963. účinnost obou vakcín byla spolehlivě potvrzena, 
avšak očkování proti TB nebylo v Británii nikdy zavedeno.

D´Arcy Hart věnoval převážnou část svého profesního 
života epidemiologicko-klinickým studiím TB, jejichž hlavní 
přínos spočíval především v  objektivním hodnocení účinku 
antituberkulotik a jejich kombinací v  podmínkách klinicky 
kontrolovaných studií. Jeho metodologická invence, kritický 
duch i jeho přímá angažovanost spolupůsobily nepochybně 
při objevných aktivitách jeho mladších spolupracovníků 
Croftona, Foxe, Mitchisona a dalších. Zajímal se o politiku, 
veřejný život v  Británii a jejích koloniích i o sociální pro-
blémy společnosti. Poznání pracovních a životních podmí-
nek horníků v britských uhelných revírech jej pravděpodobně 
přivedlo k  aktivnímu členství v  neformální komisi sociální 
medicíny, v které byly diskutovány koncepční problémy brit-
ského zdravotnictví. účastnil se také založení specificky brit-
ské profesní zájmové organizace nazvané Acid Fast Club, která 
do dneška působí jako neformální vysoce prestižní sdružení 
britských mykobakteriologů. Tuberkulóze se nepřestal věno-
vat ani v důchodovém věku – zabýval se problematikou ovliv-
nění lyzozomálního systému makrofágů v modelových pod-
mínkách mykobakteriální infekce. Zemřel 30. června 2006 v 
Londýně ve věku 106 let.

Trojice britských pracovníků – Crofton, Fox a D´Arcy 
Hart se ujala úkolu uplatnit principy antituberkulózní medi-
kamentózní léčby TB v  klinické praxi od samého počátku. 
Plné zajištění jejich aktivit, zejména finanční krytí rozsáh-
lých kooperativních studií i spolupráci s domácími i meziná-
rodními institucemi jim poskytoval věhlasný BMRC. Cesta 
k úspěchu vedla od počátečního selhání monoterapie STM u 
nemocných s rozsáhlými formami TB a vzniku lékové rezis-
tence až k objevu kombinované chemoterapie ve zkráceném 
ambulantním intermitentním léčebném režimu, který se stal 
základem současné léčby TB. Hledání nových antituberkulo-
tik zůstává však i nadále stále otevřeným procesem zaměře-
ným např. na léčbu multirezistentní TB, na preventivní che-
moterapii latentních forem TB nebo na terapii mykobakterióz.

Philip Montagu D´Arcy Hart
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Kapitoly z historie
Stanislav Prowazek
(17. 11. 1875–17. 2. 1915)

Český lékař, parazitolog, mikrobiolog a zoolog Stanislav 
Prowazek (anglický spisovatel Richard Gordon jej ve své 
knize „Podivuhodné dějiny lékařství“ uvádí plným jménem 
Stanislaus Josef Matthias von Prowazek) byl díky svému 
objevu způsobu přenosu skvrnitého tyfu velmi slavný a poté 
zase téměř zapomenut.

Narodil se v Jindřichově Hradci v rodině českého důstoj-
níka rakousko-uherské armády. Jeho otec byl často překládán 
z jedné posádky do druhé a rodina cestovala s ním. Několik let 
působil i ve slovenském Komárně, kde malý Stanislav prožil 
část svého mládí. Zde se poprvé seznámil s  tropickými cho-
robami – onemocněl tu malárií. Po vyléčení se vrátil do Čech, 
do jihočeského Božejova, kde začal chodit do obecné školy. 
Byl obdivuhodně nadaný, ale s  uzavřenou až podivínskou 
povahou.

V  Plzni absolvoval německé gymnázium (jako špatný 
žák musel opakovat kvintu) a po úspěšné maturitě pak nastou-
pil studium filozofie a přírodních věd (zoologie a botanika) 
na německých univerzitách v Praze a ve Vídni. Jeho zájmovou 
oblastí se stala především zoologie. Na rozdíl od gymnázia 
vysokou školu studoval s velmi dobrými výsledky a již během 
studií v  Praze se prosadil a publikoval samostatná odborná 
pojednání. Ve Vídni pak získal doktorát z filozofie (přírodní 
vědy byly tehdy zahrnuty do filozofie).

Hned po promoci pracoval v  Zoologickém ústavu ve 
Vídni a již po dvou letech převzal vedení Zoologické sta-
nice v  Terstu. Protozoologa Prowazka zajímali především 
prvoci a jejich patogenní vlivy na člověka i živočichy a již jeho 
dizertační práce o nálevnících měla značný ohlas i v  zahra-
ničí. Největší zájem o jeho práci projevil slavný německý 
lékař, bakteriolog a biochemik Paul Ehrlich (1854–1915), 
nositel Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu za rok 1908 
za významné studie z oboru imunologie. Ten jej v roce 1905 
pozval do císařského zdravotního ústavu pro experimen-
tální terapii ve Frankfurtu nad Mohanem, jednoho z tehdej-
ších nejprestižnějších vědeckých pracovišť v Evropě, a svěřil 
mu funkci vedoucího oddělení prvoků. Došlo tak k poněkud 
zvláštní konstelaci – mezi lékaři tu začal pracovat zoolog. 
Prowazek se tu zabýval i fytopatologií, genetikou, imunologií 
a onemocněními hmyzu.

Po roce se Prowazek zúčastnil vědecké výpravy na 
Sumatru a Jávu, kterou vedl vratislavský lékař a dermatolog 
světového jména Albert Neisser (1855–1916), jenž hledal 
původce pohlavní choroby syfilidy (Neisser již v  roce 1879 
objevil gonokoka). Prowazek se však na této výpravě zamě-
řil na výzkum jiné velmi rozšířené nemoci – trachomu – a ve 
spolupráci s  dalším lékařem Ludwigem Halberstädterem 
(1876–1949) objevil na sliznici spojivek nemocných zvláštní 
útvary, charakteristické pouze pro tuto chorobu. Ty se dodnes 

nazývají jeho jménem – Prowazkova tělíska. Teprve poměrně 
nedávno se prokázalo, že jsou to vlastně shluky pravého 
původce trachomu – viru Chlamydia trachomatis.

V  roce 1907 se stal vedoucím zoologického oddělení 
v ústavu tropických chorob v Hamburku. Již o rok později pra-
coval Prowazek v ústavu D. Cruze v Rio de Janeiru v Brazílii, 
kde zkoumal pravé neštovice, stejně tak o dva roky později při 
druhé výpravě na indonéskou Sumatru. Prošel Brazílii i pra-
lesy na Mato Grosso, později procestoval i Japonsko, Čínu 
a Indii. Právě v letech 1907–1908 Stanislav Prowazek zkoumal 
a objasnil funkci strongyloplazmat, nitrobuněčných substancí 
vznikajících při některých infekčních chorobách.

Tomáš Řezáč ve svém medailonu o Stanislavu Prowazkovi 
v „Přemožitelích času č. 4“ píše, že se dostal i do končin, 
které byly tehdy považovány za kraj světa. Na Marianách 
a  Plaveckých ostrovech, které tou dobou spravoval poslední 
Hohenzollern na německém trůně – Vilém II., operoval 400 
nemocných trachomem. Dřel do úmoru, jeho výkonnost jako 
by neznala mezí, stejně tak jeho hluboká lidskost.
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Česká společnost alergologie a klinické imunologie, Česká iniciativa pro astma a společnost MSD pořádají

VI. konferenci alergologů a pneumologů  
léčících dospělé pacienty

4.–5. listopadu 2011 – Mariánské Lázně    www.csaki.cz

Upoutávka

Po návratu do Evropy se vydal se na Balkán a v  letech 
1913–1914 se začal věnovat výzkumu skvrnitého tyfu, cho-
roby, o níž se uvádí, že spolu s ostatními epidemiemi zabila 
francouzskému císaři Napoleonovi I. Bonapartovi (1769–
1821) na jeho taženích mnohem více vojáků než nepřátel-
ské zbraně. V  době dvou velkých epidemií skvrnitého tyfu 
v Srbsku a Turecku se Stanislav Prowazek dopracoval, nezá-
visle na americkém lékaři Howardu Tayloru Rickettsovi 
(1871–1910), k objevu původce této nákazy – trusu vši šatní 
(skvrnitý tyfus se pak přenáší z krve nemocného člověka do 
krve člověka zdravého). Vědci dnes říkají, že tento „mikroor-
ganismus je něčím mezi velkým virem a malým mikrobem“. 
Ricketts měl již tehdy za sebou práce o epidemiologii nakaž-
livé horečky Skalistých hor.

Musíme však především uvést, že na počátku stál ital-
ský lékař Hieronymus Frascatoro (1483–1553) z  Verony, 
který jako první diagnostikoval skvrnitý tyfus („skvrni-
tou horečku“) a pak samozřejmě francouzský lékař Charles 
Jules Henri Nicolle (1866–1936), ředitel Pasteurova ústavu 
v Tunisu, který za své práce o skvrnitém tyfu obdržel v roce 
1928 Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu. Právě on a právě 
v  Tunisu dokázal v  roce 1909, že skvrnitý tyfus přenáší veš 
šatní. Po mnoha letech výzkumu vyslovil předpoklad, že boj 
proti skvrnitému tyfu musí být organizován jako boj za čistotu 
a proti hmyzu.

Když vypukla první světová válka a spolu s ní se obje-
vily na frontách i v  zázemí nové epidemie skvrnitého tyfu, 
Prowazkovi se nabídla možnost důkladnějšího zkoumání 
původce této nákazy (předtím se ještě v roce 1914 naposledy 
ve Vídni setkal se svými rodiči a oslavil s nimi Vánoce). Při 
této práci ve Vojenské nemocnici v Chotěbuzi (dnes německý 
Cottbus) v  táboře ruských zajatců (kam byl vládou vyslán, 
aby zlikvidoval epidemii skvrnitého tyfu), se však sám naka-
zil. Ukázněně se podrobil té nejpřísnější karanténě, přesto 
ale v roce 1915 na tuto nemoc zemřel – nedožil se ani 39 let, 
podobně jako zmiňovaný Ricketts (i on se při svých pokusech 
nakazil skvrnitým tyfem a zemřel na tuto nemoc v  Mexico 
City). Před tím ještě stačil Stanislav Prowazek podrobně 
popsat svým typickým jasným, bohatým a obrazným stylem 

mechanismus přenosu skvrnitého tyfu.
Jeho ošetřujícím lékařem v  Chotěbuzi byl jeho přítel, 

brazilský bakteriolog Henrique da Rocha Lima (1879–1956), 
s nímž se Prowazek seznámil při svém pobytu v Brazílii. Rocha 
Lima později působil v ústavu tropických chorob v Hamburku 
a z úcty k objevitelům nazval původce skvrnitého tyfu jejich 
jménem – Rickettsia prowazekii. Polozapomenutý český lékař 
Stanislav Prowazek je pohřben na malém lesním hřbitově na 
okraji jihočeského města Písek.

O jeho osobním životě toho není mnoho známo. Ví se 
však, že se za svého krátkého života nikdy neoženil a také to, 
že i při své náročné vědecké práci se ochotně stal poruční-
kem osiřelých dětí svého šéfa profesora Fritze Schaudinna 
(1871–1906), který se ve vědeckém světě proslavil zejména 
objevením původce příjice (spirochéty) v roce 1905. Právě na 
jeho radu se Prowazek začal věnovat studiu organismů para-
zitujících ve střevě nebo v  buňkách jiných orgánů, o nichž 
se soudilo, že jsou původci různých nemocí. A právě profe-
sora Fritze Schaudinna Prowazek vystřídal i ve funkci ředitele 
hamburského ústavu pro výzkum tropických chorob.

V  době svého působení v  Chotěbuzi měl za sebou 
Stanislav Prowazek již 209 odborných prací. Nejvýznamnější 
z nich jsou – „Patogenní protozoa“ (1903) a „Úvod do fyziologie 
prvoků“ z roku 1910. Jeho jméno tehdy letělo celým světem. 
Nekrology připomínají nejen jeho zásluhy v bádání o skvrni-
tém tyfu, ale i u pravých neštovic a trachomu. Pochopitelně 
také patří mezi nejvýznamnější světové badatele jednobuněč-
ných organismů a představitele lékařské zoologie. Pak se na něj 
tiše zapomnělo. Až o mnoho let později uspořádali iniciativní 
slovenští zdravotníci v Komárně vědecké setkání parazitologů 
a epidemiologů, které na jeho počest nazvali Prowazkovy dny.
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