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Camargue
Carmargue je oblast mokřadů v deltě Rhôny v jižní 
Francii v bezprostředním sousedství Provence. Jižní části 
mokřadů jsou typické brakickým solným ekosystémem. 
Camargue je známa jako evropské hnízdiště plameňáků, 
proslavila se volným chovem černých býků a bílých 
camargských koní.

© foto: Mgr. Karel Vízner – GEUM



1KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL  2011

Editorial

Proč?
Obtížně bychom hledali v češtině slovo, které je častěji používáno, než to obyčejné, jednoduché 

„proč“. Sotva se dítě naučí říkat máma, táta, už se ptá proč. To jednoduché slovíčko nás provází 
celý život. V medicíně jej slýcháváme pravidelně v ordinacích i u lůžka. A v mém seniorském věku 
je slýchávám s opatrností, která je přitom patrná: “Proč si už neodpočinete?“

A jsme u toho: medicína je věda, ale medicína jsou i příběhy. Přiznám se, že to jsou právě příběhy 
mých dětských i dospělých pacientů, které mám rád, které mě přitahují, na které často myslím i mimo 
ordinaci, Nejsem sám. Programy našich seminářů, kde jsou zařazeny kazuistiky, jsou oblíbené a vždy 
hojně navštěvované.

Přečtěte si s námi příběhy, které se svými pacienty prožili kolegyně a kolegové Pavluchová, Prob-
stová, Stárková, Vernerová, Filipovský, Novosad a Matulka. Každý příběh je jiný, ale jedno mají 
společné: nelze na ně nasadit jednoduché schéma: alergen – příznaky, jasná diagnóza a léčba an-
tialergiky. Měly chronický průběh s příznaky, které se kombinovaly a ztěžovaly stanovení diagnózy 
a léčebný úspěch na sebe dal čekat. Alergická rýma byla komplikována polypózou a rhinosinusitidou; 
hmyzí bodnutí vyvolávalo neobvyklé reakce; kožní projevy měly obraz ekzému, kontaktní dermati-
tidy nebo chronické urtikarie. Dlouhodobé nasazení antihistaminika nebylo vždy od začátku jasné. 
Farmakoterapie vyžadovala vhodnou kombinaci.

Podávané kazuistiky nelze shrnout do jednoho vzorce. Při jejich řešení se autoři opírali o znalosti 
etiopatogeneze alergie, ale museli postupy opírající se o „medicínu založenou na důkazu“ propojit se 
zkušenostmi ze své praxe. Každý z příběhů jejich zkušenosti prohloubil a pro nás, kterým je vyprá-
vějí, jsou obohacením a inspirací. To je také odpověď na otázku „Proč mě medicína, a alergologie 
zvlášť, stále baví“.

 Srpen 2011
Václav Špičák
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Pacient (pohlaví, věk) muž, 37 let
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Anamnéza
   - Osobní
   - Rodinná

OA: 2010 – operace cysty pankreatu, bez úrazů, běžné dětské choroby, vážněji nikdy nestonal, atopický ekzém 
od tří let věku
FA: léky trvale neužívá žádné, občasně Dithiaden (bisulepin) a Zyrtec (cetirizin) při svědění
AA: pyly, chrom, nikl, kobalt, sesquiterpeny – ověřeno epikutánními testy v roce 2008 za hospitalizace na 
kožním oddělení

Diagnóza/Suspektní 
diagnóza eczema atopicum, sekundární impetiginizace, diseminace eczema contactum allergicum (kovy, sesquiterpeny)

Průběh onemocnění projevy atopického ekzému má asi od tří let věku, zpočátku jen ve flexurách končetin, ve školním věku 
občasně diseminace na celé tělo v sezonním období (zima, jaro) s častou impetiginizací lézí, od šesti let 
dermorespirační syndrom, tento pak nepotvrzen, polinóza od šesti let (v jarních měsících při projevech 
polinózy zhoršení ložisek ekzému), v pubertě projevy ekzému již klidnější, jen na krku a na rukou – akrální 
forma atopického ekzému

Dosavadní léčba indiferentní externa, emoliencia (silikonová mast), Excipial U lipolotio (urea), dexamethason, parafín, 
vazelína, dexamethason ung. leniens, Ambiderman krém, Exomega krém, oleje do koupele (Balmandol, Linola, 
Exomega), ATB masti – Fucidin (kyselina fusidová), Belogent (betamethason a antibiotika), tetracyklinová mast 
s dexamethasonem, celkově intermitentně Dithiaden, Zyrtec, Xyzal tbl (levocetirizin), při zhoršení krátkodobě 
Medrol tbl (methylprednisolon), antibiotika (doxycyklin)

Klinický souhrn projevy atopické dermatitidy (AD) od dětského předškolního věku, s typickými ložisky ve flexurách končetin, 
postupně zmírnění projevů, přechod do akrální formy ekzému, projevy jen na rukou, občasně na krku; pro 
diseminaci a impetiginizaci ekzému v r. 2008 hospitalizace na kožním oddělení, po celkové a lokální terapii: 
ATB, kortikoidy (Medrol 8 mg), antihistaminiky (Xyzal tbl 1-0-0) postupně zklidnění kožního nálezu. Poté byly 
provedeny epikutánní testy rutinní sada Hermal: zjištěna přecitlivělost na kovy a sesquiterpenolaktony. Pacient 
byl poučen o výskytu uvedených látek, zákazu kontaktu s nimi, byla doporučena změna zaměstnání (pracoval 
na stavbě jako zedník, kde přicházel do kontaktu s cementem), nyní je zaměstnán ve skladu drogistického 
zboží. Stav se zlepšil, pacient dále docházel ambulantně občasně pro předpis emoliencií a Xyzalu.
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Nynější onemocnění přichází pro akutní zhoršení projevů atopického ekzému na krku a rukou, projevy kontaktního alergického 
ekzému trvající asi týden. Pacient na chalupě řezal čerstvé dřevo a pracoval s cementem, vše venku na slunci.

Objektivní nález drobnopapulózní světle červený neostře ohraničený výsev na krku a dorzech paží, na rukou četné drobné 
exkoriované papulky až krustičky, silně svědí, kůže na rukou je lymfedematózně prosáklá.

Vyšetření
   - Laboratorní
   - Zobrazovací 
   - Funkční

FW 15/30, KO+diff. – fyziologický nomogram, IgE 550 IU/ml, biochemie v normě, pouze cholesterol 5,8 
mmol/l, moč a sediment v normě, kultivačně negativní, stěr z ložisek na rukou: Staphylococcus aureus, výtěr 
z krku negativní, tlak krve 120/80 mmHg, EKG: fyziologická křivka, respirační arytmie, bez známek ischemie, 
puls  80/min

Diferenciálně 
diagnostická rozvaha

zhoršení atopického ekzému
diferenciální diagnóza: projevy kontaktního alergického ekzému (v anamnéze alergie na sesquiterpeny – 
kontakt s čerstvým dřevem, také kontakt s cementem – obsahuje chrom), druhotná impetignizace projevů – 
škrábání ložisek při svědění na rukou a na předloktí

Léčebná  intervence/
úprava medikace

Belogent krém 2x denně, poté promazávání ung. leniens, celkově Xyzal 1-0-1 tři dny, dále 1-0-0, Dithiaden 
1 tbl na noc dva dny, Solu-Medrol (methylprednisolon) 40 mg tři dny

Průběh onemocnění během hospitalizace při celkové terapii krátkodobě kortikoidy, trvale antishitaminiky (zpočátku ve zvýšené 
dávce pro výrazný pruritus lézí), místně ATB masti a emoliencii, dochází postupně ke zlepšení klinického 
nálezu, krusty a exkoriace na rukou postupně zasychají a odlučují se. Dochází k epitelizaci ložisek, vyblednutí 
erytému, ústupu papulek a zejména výrazného pruritu, tudíž i exkoriací.

Současný stav/Závěr objektivně: zhojen, kůže vláčná, klidná, jen zbytková vazoparéza na rukou, bez známek sekundární infekce, 
bez projevů ekzému; subjektivně: při užívání antihistaminik bez svědění, pacient spokojen. 
Stav zhodnocen jako projevy kontaktního alergického ekzému po kontaktu s uvedenými alergeny, které vedly 
ke zhoršení základního onemocnění – tj. atopického ekzému (akrální formy na rukou).  

Diskuse znovu poučen o zákazu kontaktu s uvedenými alergeny, vydány informační letáky o alergenech (pryskyřice ve 
smrkovém dřevě, chrom obsažený v cementu).

Přínos popsané 
zkušenosti 

kontaktní alergie přetrvává po celý život, opakovaným stykem s alergenem dochází znovu k oživení ekzému 
v horším stadiu, provázené výrazným pruritem. Vlivem antihistaminik dochází ke zmírnění pruritu, kožních 
alergických projevů a rychlejšímu zklidnění lokálního kožního nálezu. Výhodou léčby je nesedativní účinek, což 
umožňuje běžné zapojení pacienta do pracovního procesu.

MUDr. Iva Stárková
Kožní oddělení, Nemocnice České Budějovice

Kontaktní alergický ekzém po kontaktu s čerstvým 
dřevem a cementem u pacienta s atopickým ekzémem
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MUDr. Tomáš Filipovský
ORL klinika, ÚVN, Praha

Pacient (pohlaví, věk)  muž, 45 let
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Anamnéza
   - Osobní
   - Rodinná

OA: alergik, astmatik 
RA: matka alergička, otec alergik, astmatik

Diagnóza/Suspektní 
diagnóza chronická rinosinusitida s polypy III. stupně – J324, J330, alergik, astmatik

Průběh onemocnění celoživotní obtíže s nosem alergického charakteru, za poslední dva roky zhoršování čichu, poslední rok úplná 
ztráta čichu, neprůchodnost nosu, tlaky v hlavě, punkce vedlejších dutin nosních (VDN), opakovaně ATB terapie 

Dosavadní léčba Flonidan (loratadin) 1x1, Olynth nosní kapky (xylometazolin) 2x denně, opakované návštěvy alergologa

Klinický souhrn opakované záněty VDN omezovaly pacienta při běžných denních činnostech, včetně pracovního zatížení, i při 
spánku. Trpěl opakovanými bolestmi hlavy, silnou nosní neprůchodností, které mu narušovaly spánek i pracovní 
výkon. Byl nešťastný.
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Nynější onemocnění bolest hlavy, žádný čich, nulová nosní průchodnost, žádná chuť, nutnost opakovaného nasazování ATB, jež 
nemocnému zhoršily jaterní funkce

Objektivní nález nosní polypóza III. stupně, na CT VDN nález chronické rinosinusitidy

Vyšetření
   - Laboratorní
   - Zobrazovací 
   - Funkční

klinické – nos oboustranně vyplněn polypy, hnisavým sekretem, na spirometrii prokázána ventilační porucha 
periferního obstrukčního typu, v laboratorních testech prokázány zvýšené zánětlivé parametry, na CT byly 
prokázány zánětlivé změny ve všech VDN.

Diferenciálně 
diagnostická rozvaha alergická rýma, chronická rinosinusitida s polypy, ASA syndrom, Churg-Straussové syndrom

Léčebná  intervence/
úprava medikace

FESS – endoskopická endonazální operace VDN – nazalizace VDN;  medikamentózní podpora: Xyzal 
(levocetirizin) 0-0-1, Avamys sprej (flutikason furoát) 1x1 vstřik

Průběh onemocnění po operaci – zprůchodnění nosu, se psychický stav nemocného významně zlepšil, navrátil se čich, zlepšila se 
nosní průchodnost a spánek, minimalizovaly se astmatické záchvaty nemocného, významně se zkrátila pylová 
sezona. Nemocný je nyní rok po operaci, nos je bez známek recidivy polypů, dlouhodobá medikace výrazně 
přispěla ke zlepšení, pomáhá udržovat normální čich, chuť, na spirometrickém vyšetření nemocný opakovaně 
dosahuje normálních ventilačních hodnot. S léčbou Xyzalem je nemocný velice spokojen, není vůbec unaven, 
udržuje si dobrý čich, dávkování 1x denně je maximálně vyhovující.

Současný stav/Závěr stav po sanační operaci VDN, v podstatě zcela potlačen zánět ve VDN, s čímž sekundárně zlepšena plicní 
funkce, normalizovaly se i jaterní testy, neboť nemocný neužíval od operace již žádná ATB, zkrátila se pylová 
sezona, došlo k výraznému zlepšení kvality života nemocného.

Diskuse vliv Xyzalu na dlouhodobé zabránění zánětlivého imunitního onemocnění, rychlejší pooperační hojení

Přínos popsané 
zkušenosti 

Xyzal jako jeden z léků, v rámci doplňkové kombinované léčby u postoperačního řešení nosní polypózy, výrazně 
přispěl k potlačení symptomů.

Xyzal v rámci doplňkové kombinované léčby  
u postoperačního řešení nosní polypózy
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Pacient (pohlaví, věk)  chlapec, 14 let  
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Anamnéza
   - Osobní
   - Rodinná

OA: perinatálně bez pozoruhodností, kojen velmi krátce, umělou stravu toleroval dobře. Vývojová a 
profylaktická data v normě. Nemocnost do nástupu do MŠ malá, reagoval však febrilními stavy na očkování. 
Očkování nicméně úplné. Po nástupu do MŠ respirační nemocnost vysoká.
SA: bydlí ve starším, ale vyhovujícím rodinném domku u Vltavy, doma kočka a pes, jinak bez pozoruhodností.
RA: matka diabetička 1. typu; její matka Addisonova choroba, otec zdráv, dva sourozenci zdrávi.

Diagnóza/Suspektní 
diagnóza

suspektní alergie na hmyz, IV. typu; pozitivní rodinná anamnéza ve smyslu autoimunitních onemocnění; 
recidivující respirační infekty v předškolním věku; febrilní reakce po očkování.

Průběh onemocnění asi od dvou let dítě začalo bouřlivě lokálně reagovat na štípance od hmyzu. Reakce vždycky jen lokální, 
se silným edémem, zarudnutím a často nakonec s projevy až flegmonózního zánětu. Nikdy nešlo o reakci 
systémovou či dokonce anafylaktický šok. Takto komplikované eflorescence po štípnutí často, zejména 
v letních měsících, se u dítěte vyskytovaly mnohočetně a několikrát s ohledem na flegmonózní komplikace 
bylo nutné nasadit i antibiotika. S věkem stav spíše v lehké progresi potíží, v posledním roce naopak spíše stav 
lepší.

Dosavadní léčba lokální: chlazení štípanců, Fenistil gel (dimetinden), Višněvského balzám, Framykoin mast, Phlegmoton…
Celkově podána několikrát antibiotika.

Klinický souhrn 14letý chlapec, nyní již 3 roky sledován v naší alergologické ambulanci, pro neobvykle intenzivní, 
lokální zánětlivé projevy v místech štípnutí hmyzem (nikoli však po včele a vose). Dříve byla často nutná 
intenzivní lokální protizánětlivá a antiinfekční terapie a poměrně často i podávání antibiotik celkově. Dále 
v anamnéze častá respirační nemocnost a febrilní reakce po očkování. Pozitivní rodinná anamnéza ve smyslu 
autoimunitních onemocnění. Poměrně podrobným imunologickým a dalším laboratorním vyšetřením nezjištěna 
žádná patologie. Stav jasně zlepšen, nikoli ale vyřešen, nasazením Xyzalu (levocetirizin) do každodenní 
terapie, kdy intenzita lokálních zánětlivých projevů poklesla a již nebylo potřeba nasazovat antibiotika. 
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Nynější onemocnění viz průběh onemocnění.

Objektivní nález v době vyšetření v naší alergologické ambulanci objektivní nález přiměřený, pouze na pokožce v místech 
dřívějších hnisavých eflorescencí drobné jizvy, jinde stopy depigmentace.

Vyšetření
   - Laboratorní
   - Zobrazovací 
   - Funkční

základní i některé speciální imunologické parametry ve složce humorální i buněčné imunity v normě (včetně 
vyšetření komplementu, fagocytózy aj.), celkové i specifické IgE, včetně hmyzu, negativní. Ve složce 
autoimunitních markerů však pozitivní ANA. Ostatní orgánově nespecifické autoprotilátky negativní. Proteiny 
akutní fáze nízké. Prick testy negativní, fokální infekce nezjištěna.
Žádná zobrazovací či funkční vyšetření (vyjma některých imunologických funkčních testů) neprovedena.

Diferenciálně 
diagnostická rozvaha

přehnaná imunitní reakce na štípnutí hmyzem, nejspíše imunopatologický stav IV. typu (dle Gella a Coombse); 
defekt imunity, mj. např. ve složce komplementu, fagocytózy neutrofilů aj.; počínající autoimunitní 
onemocnění (febrilní reakce na očkování, častá nemocnost, pozitivní RA…).

Léčebná  intervence/
úprava medikace

nasazení Xyzalu (levocetirizin) do každodenní terapie v období létání rizikového hmyzu, v dávce 1x1 tbl. Po 
štípnutí hmyzem zvýšena dávka Xyzalu na 2x1 tbl.

Průběh onemocnění uspokojivý, nasazení Xyzalu do každodenní preventivní terapie mělo příznivý efekt na průběh potíží dítěte. 
Četnost lokálních zánětlivých komplikací po nasazení antihistaminika jednoznačně nižší a antibiotika zatím z 
naší indikace nepodána.

Současný stav/Závěr tč. dítě v relativně dobrém stavu. Zánětlivých komplikací štípanců od hmyzu, nasazením Xyzalu do každodenní 
preventivní terapie v letních měsících, jednoznačně ubylo. I tak ale dítě na hmyz reaguje lokálně bouřlivěji, 
než je běžné.

Diskuse antihistaminikum zde nasazeno u neatopického dítěte z méně obvyklé indikace, kdy jsme vsadili na opakovaně 
prokazovaný protizánětlivý efekt antihistaminik vyšší generace.

Přínos popsané 
zkušenosti 

Xyzal nejspíše zde působí nejenom jako antialergikum, ale i jako lék s významným protizánětlivým účinkem.

Protizánětlivý efekt Xyzalu u lokálních zánětlivých 
komplikací po štípnutí hmyzem u neatopického dítěte

MUDr. Milan Matulka
Alergologická ambulance při dětském oddělení, FN Na Bulovce, Praha
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MUDr. Jakub Novosad, Ph.D.
Ústav klinické alegrologie a imunologie, FN Hradec Králové

Pacient (pohlaví, věk)  muž, 68 let
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Anamnéza
   - Osobní
   - Rodinná

sledován dlouhodobě pro chronickou ischemickou chorobu srdeční, arteriální hypertenzi, diabetes mellitus 
2. typu, chronickou renální insuficienci. Doposud bez alergických potíží. 
Rodinná anamnéza bez pozoruhodností.

Diagnóza/Suspektní 
diagnóza suspektní chronická idiopatická urtika

Průběh onemocnění asi půl roku se denně vyskytuje generalizovaný pruritus doprovázený kožním exantémem urtikariálního vzhledu 
s otoky končetin charakteru angioedému.

Dosavadní léčba interní medikace (ACE inhibitor, beta-blokátor, diuretikum, kyselina acetylsalicylová, metformin), praktickým 
lékařem nasazen levocetirizin 5 mg 1-0-0 a bisulepin 2 mg na noc.

Klinický souhrn potíže svým charakterem spadaly do široké skupiny chronických urtikárií doprovázených angioedémem. 
Vstupně nasazená kombinovaná terapie standardní udržovací dávkou antihistaminik bez efektu.
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Nynější onemocnění projevy generalizované chronické urtiky nepravidelně doprovázené výraznějším otokem až charakteru 
angioedémemu jsou intenzivně svědivé, nebolestivé, vystouplé nad úrovní kůže, splývavé a prchavé. Objevují 
se prakticky denně v různých lokalitách bez anamnesticky jasně vyjádřené vazby na spouštěč vč. fyzikálních 
stimulů, potravin či infekce, není časová vazba na změny stávající interní medikace. Nejsou přítomny další 
symptomy alergie či jiné imunopatologie (vč. anamnézy svědčící pro poruchu štítné žlázy). Po interní stránce 
je stav nemocného kompenzován. Potíže jsou silně obtěžující a budí pacienta i v noci ze spaní.

Objektivní nález mírně zarudlá, vystouplá, mapovitá ložiska na kůži. Projevy přítomny na pažích, krku, hrudníku a stehnech. 
Nejsou známky dermografismu. Interní nález je v mezích normy, hrdlo klidné, štítná žláza nezvětšená, plíce 
poslechově čisté, akce srdeční pravidelná, ozvy ohraničené, bez šelestů, břicho měkké, palpačně nebolestivé, 
lýtka volná, dolní končetiny bez otoků.

Vyšetření
   - Laboratorní
   - Zobrazovací 
   - Funkční

vstupní laboratorní biochemické vyšetření se známkami hraniční kompenzace diabetu, mírná retence 
dusíkatých katabolitů bez známek renální insuficience, bez známek hepatopatie či zánětlivé aktivace 
imunitního systému, normální TSH, celková bílkovina, albumin i elektroforéza bílkovin. V krevním obraze bez 
abnormit, hemoglobin při dolní hranici normy, není přítomna eosinofilie ani neutrofilie. 
Zachována normální tvorba imunoglobulinů, hraniční elevace celkového IgE, negativní revmatologický 
screening (ANF, ENA, RF, ANCA), normální C3 a C4 složka komplementu, normální hladina C1 inhibitoru, 
negativní protilátky proti thyreoperoxidáze a thyreoglobulinu, negativní paraprotein.
Negativní onkologický screening (RTG plic, UZ břicha, urologické vyšetření v minulosti v normě).
Prick testy na vybrané inhalační alergeny a specifické IgE jsou negativní.

Diferenciálně 
diagnostická rozvaha

chronická idiopatická urtika s angioedémem, bez známek autoimunopatologie, vaskulitidy či fyzikální urtiky, 
bez průkazu atopického terénu s částečnou či žádnou klinickou odpovědí na antihistaminika. Nebyly přítomny 
laboratorní ani klinické známky hereditárního angioedému.

Léčebná  intervence/
úprava medikace

vzhledem ke klinickému podezření na možnou asociaci s medikací ACE inhibitorů a NSAID doporučena 
internistovi záměna ramiprilu za amlodipin a záměna kyseliny acetylsalicylové za ticlopidin. Z medikace 
vysazen bisulepin a dávkování levocetirizinu zvýšeno na 20 mg denně (ve schématu 5 mg 2-0-2).

Průběh onemocnění promptní efekt (do tří-čtyř dnů po navýšení dávky antihistaminika), téměř kompletní remise potíží, v noci se 
již nebudí. Zvýšení dávky antihistaminika bylo tolerováno velmi dobře, nebyl zaznamenán sedativní účinek.

Současný stav/Závěr stabilizace stavu, postupná titrace udržovací terapie levocetirizinem po remisi potíží na současnou dávku 
10 mg denně (tč. 5 mg 1-0-1), dle stavu a interní indikace na zvážení znovu nasazení ACE inhibitoru 
(nefroprotektivní efekt u diabetika a hypertonika, vzhledem k dobrému efektu antihistaminik je bradykininový 
mechanismus vzniku otoků méně pravděpodobný). Jedná se nejspíše o chronickou idiopatickou urtiku 
s angioedémem mediovaným histaminem.

Chronická idiopatická urtika doprovázená 
angioedémem u staršího muže
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Diskuse

chronická urtika (tj. urtika se symptomy vyskytujícími se po většinu dní minimálně šesti týdnů) je častým 
klinickým problémem se závažným efektem na kvalitu života pacientů. Přístup k její terapii se opírá o dva 
pilíře: 
1) identifikace a eliminace příčiny;
2) symptomatická terapie potíží.
Různé epidemiologické studie bohužel dokládají, že u 50–60 % (dle některých zdrojů až u 85 %) pacientů 
s chronickou urtikou jsou vyvolávající mechanismy a spouštěče nezjistitelné a onemocnění spadá do široké 
skupiny idiopatických kopřivek. V rámci diferenciální diagnostiky je potřeba pátrat po možné vazbě na 
fyzikální podněty (fyzikální kopřivka), léky (zejm. ACE inhibitory a NSAID), autoimunopatologii (zejm. SLE a 
Sjögrenův syndrom, autoimunitní thyreoiditidu, protilátky anti-FcεR1, anti-IgE) a lymfoproliferaci. Nejasná 
je asociace mezi chronickými kopřivkami a infekcí zejm. Helicobacter pylori. Oproti tomu se ukazuje, 
že alergická příčina chronických kopřivek (s vazbou na inhalační či potravinové alergeny) je spíše raritní 
záležitostí.
Pro terapii chronické urtiky byla vypracována řada klinických doporučení a guidelines, která se více či méně 
navzájem liší v léčebné agresivitě, nicméně se shodují v úvodních krocích, které se vždy opírají o nesedativní 
antihistaminika 2. generace. Pokud symptomy přetrvávají při 2 týdny trvající konvenční terapii, je indikováno 
zvýšení dávky až na čtyřnásobek, opět minimálně na 1–4 týdny. Další kroky jsou již individuální a závisejí na 
výsledcích klinických vyšetření. U většiny pacientů však uvedená titrace dávky antihistaminika postačuje 
k dobré kontrole symptomů.

Přínos popsané 
zkušenosti 

u řady pacientů s chronickou kopřivkou ani rozsáhlé vyšetřování neodhalí vyvolávající příčinu. Vždy je však 
účelné pátrat po nejčastějších příčinách. V případě společného výskytu urtiky a angioedému (cca 50 % 
pacientů s kopřivkou) je indikováno vysazení ACE inhibitorů. Zvýšené pozornosti si dále zasluhují léky ze 
skupiny NSAID, některá antibiotika a antiepileptika. Lékem volby jsou nesedativní antihistaminika 2. generace, 
jejichž udržovací dávku lze titrovat dle klinické odpovědi.
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Pacient (pohlaví, věk)  chlapec, 10 let
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Anamnéza
   - Osobní
   - Rodinná

RA: otec zdráv, matka polinóza, sourozence nemá
OA: riziková gravidita, v 6. měsíci oligohydramnion, porod ve 42. týdnu, protrahovaný, per forcipem, 
porodní hmotnost 3 700 g, 51 cm, kontuze mozku, kompresivní fraktury lebních kostí, epidurální a subdurální 
hematom, řešeno neurochirurgicky druhý den života, dosud dispenzarizován na neurologii, hyperkinetický 
syndrom (ADHD), byl léčen pro sekundární epilepsii, tiková porucha
očkování – Očkovací centrum Fakultní nemocnice Motol
AA: léky a potraviny negativní, hmyz – vedlejší reakce neuvedeny, exantém po kontaktu se psem; ekzém 
asi od druhého měsíce věku difuzně s postupnou lokalizací ve flekčních rýhách a s úplným ústupem během 
předškolního věku

Diagnóza/Suspektní 
diagnóza

polinóza – senzibilizace na dřeviny a traviny, atopický ekzém, asthma bronchiale intermitentní, zkřížená 
potravinová alergie, stav po krvácení do CNS, ADHD

Průběh onemocnění po ústupu atopického ekzému od pěti let projevy sezónní alergické rinokonjunktivitidy, intermitentní asthma 
bronchiale s exacerbacemi v pylové sezóně, v zimním období recidivující virózy, rinitidy, bronchitidy

Dosavadní léčba postupně v kombinacích: Claritine (loratadin), Inflammide (budesonid), Flixotide (flutikason propionát), Alergonase 
(flutikason propionát), Seretide 25/50 Inhaler (salmeterol), Ventolin (salbutamol), oční kapky, nosní spreje

Klinický souhrn pacient se závažnou perinatální a současně alergologicky pozitivní rodinnou anamnézou, léčen pro polinózu a 
asthma bronchiale kombinací antihistaminika a antileukotrienu, na této léčbě stabilizován
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Nynější onemocnění v letošní pylové sezóně zcela ojedinělé příznaky polinózy, bez akutních dušností při dlouhodobé medikaci, 
neuvádí pocity pozátěžové dušnosti

Objektivní nález eutrofický, kůže čistá bez ekzému, nos bez sekrece, volně průchodný, spojivky bledé, dýchání sklípkové, bez 
vedlejších fenoménů, bez dyspnoe, akce srdeční pravidelná, ozvy ohraničené

Vyšetření
   - Laboratorní
   - Zobrazovací 
   - Funkční

laboratorní vyšetření 27. 6. 2011: bilirubin 5,1 μmol/l, alaninaminotransferáza 0,26 μkat/l, 
aspartátaminotransferáza 0,56 μkat/l, alkalická fosfatáza 4,84 μkat/l, C-reaktivní protein 1,4 mg/l, anti-
streptolysin O 174 kIU/l; 
Imunologie: IgG 8,2 g/l, IgA 1,06 g/l, IgM 0,80 g/l, C3-komplement 1,20 mg/l, C4-komplement 0,25 mg/l, 
cirkulující imunokomplexy 341, IgE 344 kIU/l;
alergeny (specifické IgE): Gp1 (trávy) 100,00 kIU/l, Gp3 (trávy) 100,00 kIU/l, Mp1 (plísně) 0,10 kIU/l, Hp1 (roztoči, 
prach) 0,10 kIU/l, F49 (jablko) 7,71 kIU/l, E1 (kočka) 0,10 kIU/l, E2 (pes) 0,10 kIU/l, H1 (prach) 0,13 kIU/l, I1 
(včela medonosná) 0,10 kIU/l, I3 (vosa) 0,10 kIU/l, F13 (burské oříšky) 0,44 kIU/l, F14 (sója) 0,10 kIU/l, F17 
(lískový ořech) 9,12 kIU/l, F256 (ořech vlašský) 0,10 kIU/l, T2 (olše šedá) 27,60 kIU/l, T3 (bříza bradavičnatá) 
100,00 kIU/l, T4 (líska) 10,20 kIU/l, W206 (ambrózie) 0,14 kIU/l, W6 (pelyněk) 0,17 kIU/l, W9 (jitrocel) 0,79 kU/l;
štítná žláza: thyreoidální stimulační hormon (TSH) 3,116 mU/l, thyroxin volný 15,20 pmol/l, protilátky proti 
tyreoidální peroxidáze (anti TPO) 15 kIU/l, anti-tyreoglobulin (ATG) 63 kIU/l; 
KO: leukocyty (WBC) 4,9 109/l, erytrocyty (RBC) 5,07 1012/l, hemoglobin (HGB) 142 g/l, hematokrit/KO+diff. 0,427 
l/l, střední objem erytrocytů (MCV) 84,2 fl, hemoglobin v erytrocytu (MCH) 28,0 pg, koncentrace hemoglobinu 
v erytrocytu (MCHC) 0,333 g/dl, trombocyty (PLT) 319 109/l, distribuční křivka erytrocytů (RDW) 12,01, relativní 
počet neutrofilů (NEU%) 0,43 %, relativní počet lymfocytů (LYM%) 0,41 %, relativní počet monocytů (MO%) 0,05 %, 
relativní počet eozinofilů (EO%) 0,11 %, relativní počet bazofilů (BA%) 0,01 %, neutrofily (NEU) 2,2 109/l, lymfocyty 
(LYM) 2,0 109/l, monocyty (MO) 0,20 109/l, eozinofily (EO) 0,50 109/l, bazofily (BA) 0,00 109/l;
spirometrie: usilovně vydechnutý objem za 1 vteřinu (FEV1) 95 %, vrcholový výdechový průtok (PEF) 94 %, 
maximální exspirační průtoky (MEF 25–75) v rozmezí 76–77 %, pozitivní bronchodilatační test, v minulosti prokázána 
bronchiální hyperreaktivita;
kožní testy: korespondující s výsledky laboratoře, tj. pozitivita na traviny a dřeviny

Diferenciálně 
diagnostická rozvaha

polinóza – senzibilizace na dřeviny a traviny, atopický ekzém v anamnéze, asthma bronchiale intermitentní, 
zkřížená potravinová alergie, stav po krvácení do CNS, ADHD

Léčebná  intervence/
úprava medikace

původní terapií nebylo dosaženo výraznějšího zlepšení, proto dále změna Claritine za Xyzal (levocitirizin), inhalační 
kortikosteroidy postupně vysazeny; od roku 2007 kombinace Xyzal 1x 1 tbl. + Singulair Junior (montelukast)

Průběh onemocnění ekzém bez recidiv, asthma bronchiale dlouhodobě kompenzované, výrazný pokles četnosti respiračních infektů

Současný stav/Závěr při stávající terapii je pacient stabilizován s minimálními sezónními projevy alergie

Diskuse výrazné dlouhodobé zlepšení celkového stavu pacienta je podmíněno celoroční léčbou v kombinaci Xyzal a 
Singulair Junior

Přínos popsané 
zkušenosti 

vhodně zvolenou terapií se významně zmírnily alergické obtíže u pacienta, u kterého vzhledem k závažné 
neurologické zátěži nebyla vhodná specifická alergenová imunoterapie

MUDr. Jana Pavluchová, CSc. 
MEDICON, Praha

Kombinační léčba alergie u dětského pacienta  
s neurologickou zátěží
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MUDr. Eliška Probstová
ORL ambulance, Praha

Pacient (pohlaví, věk) žena, 52 let
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Anamnéza
   - Osobní
   - Rodinná

OA: úrazy hlavy v minulosti negativní, gynekologická operace pro myom dělohy, záněty středního ucha v 
dětství, nekouří
AA: negativní
chronická terapie: Letrox (levothyroxin)
PA: dělnice ve společnosti Astrid
RA: bratr karcinom nosohltanu

Diagnóza/Suspektní 
diagnóza virosis x sinusitis maxillaris

Průběh onemocnění pacientka pracovala v hale v průvanu a prochladla. Měla asi tři dny trvající vodnatou sekreci z nosu, spojenou 
s kýcháním a svěděním v nosohltanu. Večer ji začala pobolívat hlava, škrábat v krku a praskat v uších, měla 
lehce zvýšenou tělesnou teplotu (TT) večer (do 37,5 °C). Zvýšení TT po Paralenu (paracetamol) ustoupilo. 
Bolest hlavy, praskání v uších, provázené pocitem zaléhání, škrábání v krku přetrvávalo; stejně jako pocit 
stékání hlenu do krku.

Dosavadní léčba při potížích Flixonase (flutikason propionát), nárazově antihistaminika, při kašli Ventolin (salbutamol)

Klinický souhrn tři dny trvající vodnatá sekrece z nosu, spojená s kýcháním a svěděním v nosohltanu. Připojilo se pobolívání 
hlavy, škrábání v krku a praskot v uších. Zvýšení TT do 37,5 °C po Paralenu ustoupilo. Bolest hlavy, praskání v 
uších s pocitem zaléhání a škrábání v krku přetrvává, stejně jako pocit stékání hlenu do krku.
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Nynější onemocnění pacientka přišla s bolestí hlavy v čele, výraznější vpravo, lehce zvýšenou TT, s pocitem zaléhání a praskání v 
uších, s rýmou spíše vodnatou, pálením a škrabáním v krku. Má pocit stékajícího hlenu do krku.

Objektivní nález uši: boltce i okolí bez změn, zvukovody střední šíře, bubínky šedé lehce zkalené, lehce vpáčené;
nos a nosohltan: optikou 30 st.: septum zprohýbané, průchody s prosáklou sliznicí, s hlenovitou sekrecí v 
dolních nosních průchodech, vpravo pod střední nosní skořepou je viditelný proužek hlenohnisavého sekretu, 
vlevo je střední průchod volný, v klenbě NH zjištěna malá adenoidní vegetace s prosáklou sliznicí a s 
hlenohnisavou sekrecí zvláště vpravo, tory tubární s prosáklou sliznicí, více vpravo;
hrtan: epiglottis štíhlá, vchod volný, hlasivky bledé, lehce ztluštělé, volně pohyblivé, sliznice hypofaryngu 
nastříklé, s hlenem v obou piriformních recesech
krk: uzliny drobné hráškovité kol m. sternocleidomastoideus, struma: v oblasti levého laloku pohmatná 
elastická rezistence velikosti lískového oříšku, jazyk vlhký, oblouky symetrické, tonzily bledé, zadní stěna 
vlhká, nastříklá s hustým hlenem z NH

Vyšetření
   - Laboratorní
   - Zobrazovací 
   - Funkční

diafanoskopie: dutiny čelní září symetricky, čelistní se sníženou transparencí bilaterálně, více vpravo 
tympanometrie: bilat C1, stř. refl. I/L, C/L i refl. decay bilaterálně ve fyziologických mezích; audiometrie: 
vpravo porucha sluchu percepčního typu počínající, vlevo práh sluchu fyziologický, ztráta celková 1,0 %, 6m vs 
6m, weber bez later.
RTG vedlejších dutin nosních (VDN) v poloaxiální projekci: čelní dutiny hypertrofické, transparentní, čelistní 
dutiny vlevo s lehce ztluštělou sliznicí do 3 mm laterálně, vpravo se ztluštělou sliznicí a hladinkou tekutiny
CRP 8 mg/l

Diferenciálně 
diagnostická rozvaha dg. sinusitis maxillaris l. dx., vyšetřením sluchu dg. catarrhus tubotympanalis l. utr., praecipue l. dx.

Léčebná  intervence/
úprava medikace

Xyzal (levocetirizin) 1x denně, po aplikaci Stérimaru 2x denně 1 vstřik Avamysu (flutikason furoát) do každé 
nosní dírky, inhalace V+S, v případě bolesti antiflogistikum; při kontrole po 10 dnech léčby byl ponechán Xyzal 
1x1, Avamys 1x1 do zhojení, tj. dalších 7 dní.

Průběh onemocnění po 10 denní aplikaci Xyzalu 1x1, Stérimaru a nazálního kortikosteroidu 2x1 došlo k ústupu potíží, praskání v 
uších zcela vymizelo, bolesti v krku a bolesti hlavy ustoupily, rýma se výrazně zmírnila, již bez zvýšení TT. 
Klinickým vyšetřením nosních dutin a nosohltanu za pomoci optiky byla určena diagnóza sinusitis maxillaris 
l. dx., vyšetřením sluchu pak catarrhus tubotympanalis l. utr., praecipue l. dx., RTG VDN bylo provedeno na 
žádost pacientky – viz onemocnění bratra.

Současný stav/Závěr nyní je pacientka bez obtíží, bez zalehlých uší a rýmy. Pálení i škrabání v krku ustalo, včetně bolesti hlavy. 
Celkový stav se výrazně zlepšil.

Diskuse
při onemocnění pacientky nekomplikovanou akutní rinosinusitidou virové etiologie je léčba antihistaminikem 
a nazálním kortikosteroidem zcela postačující a vede k úplné úzdravě. Oplasknutí sliznic v postižené oblasti 
vede ke zprůchodnění přirozených ostií, dobrému odtoku patologických sekretů a tím k rychlé sanaci zánětu.

Přínos popsané 
zkušenosti 

Xyzal je velmi účinným lékem v kombinaci s ostatní výše uvedenou léčbou jak na sinusitidu, tak i na 
tubotympanální katar.

Xyzal jako součást léčby tubotympanálního kataru
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Pacient (pohlaví, věk) žena, 26 let, absolventka FAMU, herečka
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Anamnéza
   - Osobní
   - Rodinná

OA: v kojeneckém věku měla atopický ekzém v důsledku potravinové alergie, v předškolním věku ekzém 
vymizel, rozvinula se celoroční rýma, která ji však neobtěžuje výrazně. Dechové obtíže nemívá. Exacerbace 
ekzému mívá trvale, jsou nevýrazné, flexurální. Domnívá se, že příčinou jsou dietní chyby. Drží poměrně 
přísnou eliminační dietu, týkající se všech mléčných výrobků, vajec, drůbežího masa, ovoce, ořechů, rýže, 
brambor, pšenice a lepku. Dietu sestavila sama s pomocí matky.
RA: matka po ablaci prsu a chemoterapii pro karcinom, otec po léčbě lymfomu, sourozence a děti nemá.

Diagnóza/Suspektní 
diagnóza  atopický ekzém, celoroční rýma, úzkostná neuróza, chronická urtika

Průběh onemocnění mladá žena mívá intermitentně kožní problémy, které jsou způsobeny exacerbací ekzému, letos se navíc 
objevují i výsevy kopřivky, snad po štípnutí hmyzem, snad po dietní chybě. Na alergologii dostala Zodac 
(cetirizin), ale byla po něm ospalá a přečetla si, že obsahuje laktózu. Vysadila proto nejen Zodac, ale všechny 
prášky, neboť zjistila přítomnost laktózy. Z obavy z jakéhokoli kožního problému, který ji ohrožuje profesně 
(herečka), přestala prakticky úplně jíst, trpí fobií z možné potravinové alergie, z intolerance laktózy v lécích, 
situaci vnímá jako bezvýchodnou, na váze ztratila asi 12 kg a k vyšetření přišla s výškou 176 cm a tělesnou 
hmotností 46 kg.

Dosavadní léčba eliminační dieta (vlastní) „dohnaná do krajnosti“ – (pacientka jedla jen červené maso, brokolici, králičí maso 
a kuskus). Jakoukoli farmakoterapii odmítá.

Klinický souhrn úzkostná neuróza se znaky mentální anorexie, která se rozvinula v terénu polyvalentní alergie s projevy 
ekzému, kopřivky a alergické rýmy.
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Nynější onemocnění astenická unavená mladá žena, depresivně laděná, ekzém má na krku, v loketních ohbích, v podkolení a kolem 
očí. Na pažích je současně vyseta i urtika. Má rýmu, překrvené spojivky, nekašle, dechové obtíže nemá. 
Dominuje únava a obava o existenci jak profesionální, tak fyzickou.

Objektivní nález lehká intermitentní vodnatá rýma, dýchání sklípkové, astenie, ekzém není těžký, výsev na krku a v loketních 
ohbích, rozškrábaná kůže na pažích a nohou.

Vyšetření
   - Laboratorní
   - Zobrazovací 
   - Funkční

FW a KO v normě, sideropenie, lehká hypoalbuminemie, nízká hladina triglyceridů, IgE 240 IU/ml, zvýšené 
specifické IgE na travinový pyl, pšenici a roztoče. Spirometrie v normě.

Diferenciálně 
diagnostická rozvaha

pacientka trpí úzkostnou neurózou, bojí se jídla a bojí se farmakoterapie. Počátek obtíží způsobila alergie 
a nespecifická kožní hyperreaktivita, ale důsledky jsou horší v psychické sféře a vedou k perzistenci obtíží 
a progresi chorobného stavu do míry, která již dívku ohrožuje na životě.

Léčebná  intervence/
úprava medikace

psychoterapie, úprava diety, Xyzal sol 0,5 mg/ml 2 x 2,5 ml, Seropram sol (citalopram) 2 x 0,5 ml. Léky volím 
ve formě, která neobsahuje laktózu, jde ale spíš o volbu strategického přístupu k nemocné.

Průběh onemocnění výrazné zlepšení stavu, po měsíci přibrala téměř 6 kg, cítí se dobře, odezněla únava a ekzém i kopřivka jsou 
nápadně méně vyjádřeny.

Současný stav/Závěr pacientka je stabilizovaná, na váze přibrala celkem 8 kg a svou váhu drží, ztratila „hrůzu“ z vlivu stravy na 
kožní symptomatologii, tč. je prakticky bez kožních projevů alergie a poslední měsíc zkouší s úspěchem užívat 
i Xyzal v tabletách.

Diskuse
každé onemocnění je komplexní a psychika pacienta hraje velmi podstatnou roli. Naše pacientka měla 
nepopsatelný a chorobný strach z laktózy v tabletách antihistaminik. Možnost užití přípravku bez laktózy a 
jeho příznivý efekt na alergické projevy vedl k obnovení důvěry ve zdravotníky, ve zlepšení spolupráce a ke 
komplexnímu řešení problému.

Přínos popsané 
zkušenosti 

individuální přístup k pacientům a využití netradičních lékových forem farmakologických preparátů vede někdy 
k úspěchu, který ovlivní opravdu podstatně kvalitu života pacienta – i celé rodiny.

Atopický ekzém u úzkostné pacientky


