
1KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL 1/2010

Editorial

Obrázek na obálce:

Primula vialii 
Delavay ex Franch
(Prvosenka vstavačokvětá)
(Jardin botanique, Col 
du Lautaret, Alpy, 
Francie; 2007)

Vzhledově nezaměnitelná 
prvosenka původem z Čí-
ny. Jejím objevitelem byl 
Pere Delavay. Biochemiky 
zaujala obsahem linoleoyl-
-CoA desaturázy, enzy-
mu, který participuje na 
metabolismu kyseliny li-
noleové, většinu ostatních 
spíše nádhernými květy, 
pro které je dnes pěstová-
na v řadě botanických za-
hrad od estonského Tartu, 
přes severočeské Teplice 
po Brooklyn v New Yorku.

(foto GEUM – Mgr. Karel Vízner)

Krize nekrize

Podle zpráv ekonomů se světová i česká ekonomika zvolna odráží od svého ekonomického dna (doufejme) 
a v průmyslu a obchodě začínají být vidět známky oživení. Jedním dechem dodávají, že na reálný odraz těchto 
pozitivních změn do každodenního života nás smrtelníků si budeme muset ještě chvilku počkat. 

Nemáte někdy pocit, že ekonomové připomínají meteorology? Pravidelně se mi stává, že vidím-li za oknem 
poletovat vločky, meteorologové fundovaně hlásí sněžení a rozebírají jeho kvalitu a rozsah – stejně jako já však 
byli překvapeni, když začalo sněžit. Ekonomové přebírají Nobelovy ceny za nejrůznější pokusy předvídat ekono-
mický vývoj, zkoušejí modelovat ekonomické systémy pomocí her, brousí do psychologie, sociologie, historie atd. 
Vytvořili složitý pojmoslovný systém, řadu analytických nástrojů i pouček o tom, jak by se jednotlivci, rmy, in-
stituce i státy měly chovat, aby se vyhnuly ekonomickým rizikům, prosperovaly atd. Představa jistoty budoucího 
vývoje je však zcela falešná. Co nás čeká v budoucnu nevíme a vědět nebudeme a nevědí to ani ekonomové. 

Jednu jistotu však máme – budoucnost bude z mnoha důvodů pravděpodobně jiná, než jak si ji představuje-
me. Ohledně budoucnosti máme v zásadě jen dvě základní pozitivní možnosti, jak ji ovlivnit –  naději a kladná 
očekávání a usilovné snažení ve všem, co podnikáme. Ta první z nich je současně naší slabinou při předvídání 
budoucích dějů. Jde totiž ruku v ruce s tím, že z mysli vytlačíme možnosti založené na negativní zkušenostech 
z minulosti. Příkladem může být historie naší země v minulém století, kdy většinu z četných převratů, okupací 
či dalších zásadních změn téměř nikdo nečekal – a ty očekávané (jako okupace v roce 1938, resp. 1939) byly 
jen výjimkou. 

I já mám s novým číslem Kazuistik v alergologii, pneumologii a ORL ekonomickou zprávu. Předpokládám, 
že žádného čtenáře nepotěší, ale pevně doufám, že ji přijmete s pochopením. Je jí zvýšení ceny ročního předplat-
ného od letošního roku ze 156 Kč na 200 Kč. Součástí předplatného jsou, stejně jako v minulosti, krom řádných 
čísel i případná suplementa a poštovné. 

Cena zůstávala od vzniku časopisu nezměněna, navzdory stoupajícím nákladům. Trochu s překvapením jsem 
nad ekonomickou analýzou zjistil, že to, co růst ceny časopisu zatížilo nejvíce, byly rostoucí daně. A  již přímo, 
např. daně z přidané hodnoty (z 5 na 9 a nyní 10 %), daně srážkové (větší zdanění honorářů) a další…, nebo 
nepřímo v cenách služeb (poštovné aj.) nebo ceny administrativních úkonů vyžadovaných státem a jeho insti-
tucemi. 

V minulosti jsme tyto nárůsty nijak nepromítali do ceny předplatného a snažili se zvýšit namísto toho pod-
poru od sponzorů a inzerentů. V době ekonomické krize však ani některé z velkých farmaceutických společnos-
tí nemají dost peněz na podporu vzdělávání a odborných lékařských projektů. Pochopitelně nás těší, že i v době 
ekonomické krize někteří inzerenti vyhodnotili podporu odborného časopisu a komunikace mezi lékaři jako svou 
prioritu a časopis svou inzercí podpoří. Na druhou stranu chápeme i farmaceutické rmy, které mají natolik váž-
né ekonomické a nanční problémy, že si tuto podporu dovolit prostě nemohou.

Za této situace věřím, že i Vy, naši čtenáři, pochopíte nezbytnost tohoto kroku a předplatné si zachováte 
i pro letošní rok. V časopise naleznete složenku, ev. fakturu k úhradě předplatného (pokud nemáte aktivováno 
sponzorované předplatné). V případě, že nemáte o časopis nadále zájem, není třeba jej odhlašovat nebo vracet 
zaslané číslo – stačí prostě nezaplatit do vydání příštího čísla a my Vás automaticky odhlásíme. Pevně věřím, že 
to u drtivé většiny z Vás nebude třeba a že i příště budete listovat případy z praxe českých alergologů, pneumo-
logů a otorinolaryngologů.

Na Vaše ohlasy a připomínky k současnému vydání Kazuistik i autorské texty pro čísla budoucí se těší

 Karel Vízner
šéfredaktor
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Úvod

Onemocnění stěny hrudní zahrnují, tak jako v jiných lokaliza-
cích, celou škálu postižení, z nichž s částí se chirurg setkává, aby 

provedl diagnostický či kurativní výkon. Významnou úlohu hraje 
chirurg v léčbě nádorových onemocnění stěny hrudní. 

Fibrosarkom stěny hrudní
u mladého pacienta

Souhrn:
Autoři předkládají kazuistiku 27letého pacienta s nálezem brosarkomu stěny hrud-

ní indikovaného k chirurgické léčbě, tj. radikální resekci stěny hrudní. Pacient měl ana-
mnézu přítomnosti tumoru 10 let s výraznou akcelerací růstu v posledních cca 4 měsí-
cích. Ke stanovení předoperační diagnózy byly použity standardní vyšetřovací metody. 
Pacient byl indikován k resekčnímu výkonu, v pooperačním průběhu se nevyskytly 
komplikace. Následovala chemoterapie a radioterapie na onkologickém pracovišti. Po 
17 měsících při dispenzární kontrole nález ložiska v dolním laloku levé plíce a pacient 
byl indikován k operační terapii cestou video-asistované torakoskopie (VATS) s průka-
zem metastázy brosarkomu.

Summary:
Fibrosarcoma of the thoracic wall in a young patient
Authors present a case history of a 27years old patient with brosarcoma of the tho-

racic wall who was indicated for surgery, i.e. a radical resection of the thoracic wall. Pa-
tient’s tumor history lasted for 10 years, with signi cant growth acceleration in about 
last 4 months. Patient was pre-operatively diagnosed by standard diagnostic methods. 
He was indicated for resective surgery, there were not any complications post-operati-
vely. Chemotherapy and radiotherapy in the oncology department followed. During the 
follow-up visit after 17 months a lesion in his left lower lobe was diagnosed and the pa-
tient was indicated for surgical treatment via video-assisted thoracoscopy (VATS), which 
proved a metastasis of the brosarcoma.

Konopa, Z., Tašková, A., Horaž ovský, P., Verner, J., Vodička, Z., Čmejlová, V., Žáčková, P., Müller, M., 
Matěj, R., Hytych, V. Fibrosarkom stěny hrudní u mladého pacienta. Kazuistiky v alergologii, pneumo-
logii a ORL 7, č. 1: 4 –9, 2010.

Klíčová slova:

 brosarkom 
stěny hrudní

CT hrudníku

resekce stěny hrudní

Key words:

 brosarcoma of the 
thoracic wall

thoracic CT

resection of the 
thoracic wall

Zdeněk Konopa1, Alice Tašková1, Pavel 
Horaž ovský1, Jaroslav Verner2, Zdeněk 
Vodička3, Vlastimila Čmejlová4, Pavlína 
Žáčková3, Martin Müller5, Radoslav Matěj6, 
Vladislav Hytych1

1Chirurgická klinika, 1. LF UK a FTNsP, Praha
2Chirurgické oddělení, Nemocnice Nymburk
3Pneumologická klinika, 1. LF UK a FTNsP, Praha
4Radioterapeuticko-onkologické oddělení, FN Motol, Praha
5Anesteziologicko-resuscitační klinika, 1. LF UK a FTNsP, Praha
6Patologické oddělení FTNsP, Praha
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FIBROSARKOM STĚNY HRUDNÍ U MLADÉHO PACIENTA

Etiopatogeneze

Nádory stěny hrudní jsou benigní a maligní a mohou vycházet 
ze všech jejích vrstev. Maligní nádory pak mohou být primární či 
sekundární, tj. metastatické. Nádory pak možno dělit na nádory 
povrchní vrstvy stěny hrudní a nádory žeber a hrudní kosti. 

Nádory povrchní stěny hrudní se neliší od nádorů v jiných 
lokalizacích. Z benigních jmenujme lipom, brom, neuro brom, 
hemangiom. Závažný je maligní melanom, méně nebezpečné pak 
bazaliomy (Černý et al. 1996). 

Nádory žeber a sterna se vyskytují poměrně zřídka (7–8 % 
všech kostních neoplazií), v každém věku, bez rozdílu pohlaví. 
Převažují primární malignity nad metastázami, nejméně je nádo-
rů benigních. V žebrech je zhruba 80 % všech neoplazií. Nádory 
v hrudní kosti jsou obvykle primárně či sekundárně maligní. Asi 
50 % zhoubných nádorů jsou sarkomy. Nejčastěji se nachází chon-
drosarkom v oblasti kostochondrální junkce u mladistvých, dále 
pak brosarkom, osteosarkom, vysoce maligní Ewingův sarkom 
dětí a dospívajících, plazmocytom, ad. Metastazujícími nádory do 
skeletu hrudníku jsou především maligní nádory plic, prsu, štít-
né žlázy, prostaty a ledvin a tvoří tak celkem asi 30 % všech novo-
tvarů žeber a hrudní kosti. Benigní nádory tvoří asi 20 % a z po-
loviny je to chondrom, dále se jedná o desmoid, osteochondrom, 
myxochondrom, hemangiom a jiné. Fibrózní dysplazie jsou vět-
šinou solitární a bývají dávány do souvislosti s traumatem (Vo-
dička et al. 2006). 

Symptomatologie
Nádory stěny hrudní jsou často dlouho asymptomatické, bý-

vají náhodným nálezem. Obvykle se projeví hmatatelnou rezis-
tencí (80 %), tvrdou, nepohyblivou a často bolestivou (60 %). 
U brózních dysplazií se může projevit patologickou zlomeninou 
v místě postižení. Povrchově rostoucí maligní tumory exulcerují 
ve 20 %, některé sarkomy se vyznačují prudkým růstem (Černý 
et al. 1996). 

Diagnostika
Pro stanovení diagnózy se používají standardní vyšetřovací 

metody jako fyzikální vyšetření a prostý snímek plic – zadopřední 
a bočný. Dále se doplňuje CT vyšetření, resp. magnetická rezonan-
ce, které jsou důležité pro určení patologicko-anatomických vztahů 
tumoru, někdy lze předpokládat i typ nádoru a v neposlední řadě 
jsou důležité k určení resekability. K posouzení stavu skeletu se 
provádí scintigra e skeletu. Přesný typ nádoru určí histologické 
vyšetření. Při podezření na metastatické postižení stěny hrudní 
je nutno pátrat po primárním ložisku. 

Léčba
Léčba je vždy chirurgická, tj. provedení radikální excize tumo-

ru do zdravé tkáně, u maligních tumorů s lemem 5 cm. U nádorů 

žeber se provádí resekce obou sousedních zdravých žeber, hrudní 
kosti i s žeberními chrupavkami. Při rozsáhlých resekcích stěny 
hrudní s žebry se vznikem defektu je důležitá i následná plastická 
rekonstrukce defektu pro instabilitu hrudníku. Výjimkou je plaz-
mocytom, kde se provádí na prvním místě chemoterapie, a Ewingův 
sarkom, kde je indikována radioterapie. Je-li nález inoperabilní pro 
svou pokročilost, pak je indikována radioterapie či chemoterapie. 
U benigních nádorů je jejich odstranění konečným výkonem. Pro-
gnóza u maligních tumorů je nepříznivá. Pětileté přežití u chond-
rosarkomu se uvádí 10–30 % (Vodička et al. 2006). 

Kazuistika
Pacient ve věku 27 let byl v březnu 2006 vyšetřen pro anamné-

zu 10 let trvající rezistence v oblasti pravého hemitoraxu, v po-
sledních 4 měsících s výraznou akcelerací růstu, jinak byl pacient 
asymptomatický. Při fyzikálním vyšetření pacienta byla nalezena 
polokulovitá rezistence o průměru 15 cm, tuhá, nepohyblivá, pal-
pačně nebolestivá, bez uktuace lokalizována distálně v oblasti 
pravého hemitoraxu v medioklavikulární čáře (obr. č. 1). V před-
chorobí udával pacient pouze tonzilektomii a úraz bederní páteře 
s frakturou obratlů. Kuřák cca 20 cigaret denně 11 let. 

Byla provedena sonogra e dolní části pravého hemitoraxu 
s nálezem kulovité dyshomogenní formace 7×6×5,8 cm, naléha-
jící na ventrální průběh žeber, se známkami vyšší vaskularizace. 
Následně CT vyšetření se závěrem: podkožní 7 cm velký útvar 
ventrální plochy pravého hemitoraxu, pravděpodobně související 
s chrupavčitými konci přilehlých žeber, dorzální kontura rezistence 
kopíruje vnitřní hrudní artérii v úrovni jejího přechodu v a. epigas-
trica superior (obr. č. 2). Vzhledem k velikosti a lokalizaci tumoru 
hrudní stěny nejasného původu byl nemocný odeslán na Chirur-

Ewing James (1866–1943) – americký patolog. Doktorát medicíny získal na College of Physicians and Surgeons v New Yorku, kde v letech 1893–1897 vyučoval histologii a později 
i klinickou patologii. Po krátkém působení v armádě se věnoval klinické patologii v Medical College of Cornell University, New York. V roce 1902 započal výzkum rakoviny v Loomis 
Laboratory, v roce 1906 publikoval první nálezy lymfosarkomu u psů (přenos onemocnění). V roce 1907 spoluzaložil American Association for Cancer Research, později stál u zrodu 
American Society for the Control of Cancer a podílel se koncepci moderní organizace radioterapie. Je autorem významných monogra í – Clinical Pathology of the Blood a Neoplastic 
Disease. Podílel se na řadě objevů v morfologii tumorů, mj. rozlišil formu dnes nesoucí jeho jméno (E. sarkom). (zdroj informací: archiv redakce)

Obr. č. 1: Tumor hrudní stěny
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FIBROSARKOM STĚNY HRUDNÍ U MLADÉHO PACIENTA

gickou kliniku 1. LF UK a FTNsP ke zvážení operačního řešení. 
Na pneumologicko-chirurgickém semináři byl pacient indikován 
k radikálnímu resekčnímu výkonu.

Dne 12. dubna 2006 byla provedena radikální resekce přední 
stěny hrudní vpravo s částí pátého až sedmého žebra, byla otevře-
na dutina hrudní a resekována anterolaterální část bránice. Revize 
přilehlé části dutiny hrudní a břišní bez známek šíření procesu. 
Následně byla provedena rekonstrukce a plastika bránice a stěny 
hrudní pomocí prolenové sítě (viz obr. č. 3–7). Založeny dva drény 

– drén do hrudníku a do dutiny břišní nad játra. Výkon proběhl bez 
komplikací, na konci výkonu byl pacient extubován. Pooperačně 
přeložen ke stabilizaci na Anesteziologicko-resuscitační kliniku 
FTN. Pooperační průběh bez komplikací, pacient spontánně ven-
tiloval, měl dobré oxygenační a ventilační parametry, kombinova-
ná analgezie epidurálním katétrem a i. v. morphinem dostačující. 
Na kontrolním pooperačním RTG hrudníku bez ložiskových či 
in ltrativních změn, bez výpotku v dutině hrudní. Hrudní drén 
odváděl 100–250 ml serosanguinolentní tekutiny denně, bez úni-
ku vzduchu, břišní drén odváděl minimální množství serózní te-
kutiny. ATB profylaxe Unasynem a TEN nízkomolekulárním he-
parinem od výkonu. 

Obr. č. 2: CT primárního tumoru

Obr. č. 3: Operace primárního tumoru – fáze 1

Obr. č. 4: Operace primárního tumoru – fáze 2

Obr. č. 5: Operace primárního tumoru – fáze 3
rekonstrukce hrudní stěny, bránice a stěny břišní prolenovou sítí
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Zpět na Chirurgickou kliniku byl přeložen 2. pooperační den, 
kdy byly odstraněny oba drény. Dle kontrolního RTG hrudníku bez 
známek pneumotoraxu a UZ břicha bez volné tekutiny či jiných 
patologických změn. Dimise do domácího ošetřování 7. pooperační 
den v celkově dobrém zdravotním stavu. Závěrem histologického 
vyšetření bylo: růstově aktivní invazivně rostoucí vřetenobuněčný 
sarkom hrudní stěny s imunohistochemickým pro lem odpovída-
jící nejspíše brosarkomu (obr. č. 8). 

Pacient dále podstoupil léčbu na Onkologickém oddělení FN 
Motol, kde byly podány 4 cykly chemoterapie MAI (mesna, adria-
mycin, ifosfamid) v průběhu května až července 2006, následova-
la radioterapie od 22. srpna do 4. října 2006 na ozařovači Linac 2 

energií 6 MV a na ozařovači Linac 1 energií 6 MV do LCD 60 Gy 
technikou 2 tangenciálních polí na oblast hrudní stěny vpravo, tj. 
na oblast lůžka tumoru. 

Dispenzarizační kontroly s provedením PET/CT v říjnu 2006 
a lednu 2007 neprokázaly žádné známky recidivy onemocnění. Na 
provedeném PET/CT v září 2007 byl nález 10mm ložiska ve vr-
cholu S6 levé plíce, které bylo vysoce suspektní z neoplazie, jinak 
byl pacient asymptomatický (obr. č. 9). Při předoperačním vyšet-
ření fyziologické hodnoty spirometrie FEV1 /FVC 75 %, brobron-
choskopicky difuzní tracheobronchitis, bez známek tumorózního 
postižení, cytologicky aspirát PAP II. Na pneumologicko-chirur-
gickém semináři indikován k metastazektomii cestou video-asi-
stované torakoskopie (VATS), případně k lobektomii s lymfade-
nektomií při peroperačním průkazu BCa. 

Operace byla provedena 1. listopadu 2007 s atypickou resekcí 
ložiska velikosti 10 mm v S6 dolního laloku levé plíce pomocí sta-
pleru. Dle rychlé histologie se jednalo spíše o metastázu původ-
ního nádoru, proto byl výkon považován za dostatečný. Zaveden 
pojistný drén do dutiny hrudní. S koncem operace pacient extu-
bován a přeložen na ARK. Nekomplikovaný průběh, dostatečná 
spontánní ventilace s dobrými parametry ventilace i oxygenace, 
bez oběhové podpory. Z drénu odcházelo malé množství hemo-
ragické tekutiny, cca 200 ml/24 hodin. Kombinovaná analgezie 
epidurálním katétrem a NSAID i. v., ATB profylaxe Unasynem. 
Zpět na Chirurgickou kliniku překlad 3. pooperační den, předán 
na standardní oddělení. Drén byl odstraněn 5. pooperační den, na 
kontrolním RTG s minimálním hrotovým pneumotoraxem o šíři 
4 mm a menším uidotoraxem vlevo dorsobazálně. 

Do domácího ošetření pacient propuštěn 7. pooperační den. 
Dle de nitivní histologie se jednalo o metastázu vřetenobuněč-
ného brosarkomu grade II. Na kontrolním PET/CT kompletní 
remise. 

Další dispenzární kontroly (včetně PET/CT) prováděny onko-
logem v půlročních intervalech bez známek recidivy onemocnění. 
Při kontrole v říjnu 2009, kdy provedeno opět i PET/CT, nalezeno 
ložisko v S3 pravé plíce velikosti 8–9 mm, vysoce suspektní z neo-
plazie, subjektivně opět bez obtíží (obr. č. 10). Předoperačně fyzio-
logické hodnoty spirometrie FEV1  /FVC 79 %, brobronchosko-

Obr. č. 6: Operace primárního tumoru – fáze 4

Obr. č. 7: Preparát brosarkomu s resekovanou stěnou hrud-
ní a břišní

Obr. č. 8: Histopatologický obraz sarkomu

FIBROSARKOM STĚNY HRUDNÍ U MLADÉHO PACIENTA
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picky normální endobronchiální nález, bez známek tumorózního 
postižení, cytologicky aspirát PAP II. Indikován k video-asistované 
torakoskopii (VATS) s atypickou resekcí ložiska pravé plíce. 

Dne 20. listopadu 2009 cestou VATS provedena atypická re-
sekce ložiska S3 horního laloku pravé plíce pomocí stapleru, jiné 
patologické ložisko nenalezeno. Histologicky metastáza vřeteno-
buněčného sarkomu s hematogenní propagací v plíci. Zaveden 
pojistný drén do dutiny hrudní. Na konci operace pacient extubo-
ván. Podávána opiátová analgetika a NSAID i. v., ATB profylaxe 
Unasynem. Pooperačně dostatečná spontánní ventilace s dobrý-
mi parametry oxygenace, bez oběhové podpory. I přes intenzivní 
dechovou rehabilitaci, vzhledem k porušené mobilitě pravého he-
mitoraxu způsobené primární resekcí, přetrvává dle RTG pláš ový 
pneumotorax 20 mm, apikálně až 44 mm. Pacient přeložen k do-
léčení na pneumologickou kliniku, kde postupně regrese pneumo-
toraxu, drén odstraněn 13. pooperační den, dimise o den později. 
Dále pacient předán do péče onkologa. 

Diskuse 
Sarkomy měkkých tkání jsou vzácná maligní onemocnění. Pode-

zření na sarkom může vzbudit anamnéza, klinické vyšetření a RTG 
snímek. Neexistuje žádný speci cký diagnostický ani laboratorní 
soubor markerů sarkomů. De nitivním potvrzením diagnózy je je-
dině histologické a imunohistochemické vyšetření části tumoru. 

Základním požadavkem terapie sarkomů hrudní stěny je jejich 
radikální chirurgické odstranění. Někdy je možná pouze paliativ-
ní resekce nebo zmenšení nádoru, tzv. debulking. Radioterapie 
a chemoterapie předchází chirurgickému výkonu nebo ho doplňu-
je s cílem snížit výskyt lokálních recidiv. U inoperabilního nádoru 
se stává ozáření léčebnou metodou volby. Celková dávka záření se 
pohybuje mezi 50 a 60 Gy (Mastroianni et al. 2002). 

Objemný sarkom pokročilého stadia a nejisté radikální operace 
je indikován k neoadjuvantní radioterapii, s cílem zmenšit nádor 
a umožnit R0 resekci. Vedle celkového ozáření je možno použít 
i brachyradioterapii. 

Neoadjuvantní chemoterapie je podávána před chirurgickým 
výkonem či radikálním ozářením. Adjuvantní chemoterapie je in-
dikována u pokročilých špatně diferencovaných nebo nediferen-
covaných sarkomů. Paliativní chemoterapie je podávána u chirur-
gicky primárně neřešitelných nádorů (ČOS 2008).

Chemoterapie je zatížena vysokou toxicitou a léčebná odpo-
vě  se pohybuje kolem 20 % (Mastroianni et al. 2002). Objevu-
jí se první zprávy o terapii sarkomů měkkých tkání biologickou 
léčbou. 

Prognostické faktory výsledku léčby jsou obecně onkologic-
ké: velikost tumoru, histologický typ, grading, klinické stadium 
sarkomu a rozsah operačního výkonu (Régnard et al. 1999; Shi-
dham 2006). 

Léčba sarkomů je obtížná a ne příliš úspěšná. Tento typ ma-
ligního onemocnění často recidivuje a metastazuje, prognóza je 
nejistá.

Závěr 
Každá tumorózní afekce hrudní stěny má být zavčas odstra-

něna, bez ohledu na její velikost či biologické vlastnosti. Předope-
račně nedoporučujeme u tumorů hrudní stěny provádět punkční 
biopsii s histologickým vyšetřením vzhledem k možnosti rozsevu 
primárního tumoru. Základní modalitou v léčbě sarkomu hrudní 
stěny je chirurgické řešení. Dostatečně radikální odstranění sar-
komu se širokým lemem zdravé tkáně (R0 resekce), pokud mož-
no doplněným lymfadenektomií. Další léčba a dispenzarizace má 
být vedena onkologem.

Obr. č. 9: Metastáza levé plíce 2007
(PET centrum, Nemocnice Na Homolce, Praha)

Obr. č. 10: Metastáza pravé plíce 2009
(PET centrum, Nemocnice Na Homolce, Praha)

FIBROSARKOM STĚNY HRUDNÍ U MLADÉHO PACIENTA



9KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL 1/2010

Literatura

Černý, J. et al. Špeciálna chirurgia. Martin: Osveta, 1996. 
Česká onkologická společnost ČLS JEP. Kapitola 22: Zhoubné 
nádory měkkých tkání. In: Zásady cytostatické léčby maligních 
onkologických onemocnění. 6. vydání. Brno: 2008. (Dostupné 
z http://www.linkos.cz/info_praxe/standardy_html.php?t=26) 
(ČOS 2008)
Mastroianni, B. E., Falchero, L., Chalabreysse, L. et al. Primary 
sarcomas of the lung: a clinicopathologic study of 12 cases. Lung 
Cancer 38, 3: 283–289, 2002.
Porte, H. L., Metois, D. G., Leroy, X. et al. Surgical treatment of 
primary sarcoma of the lung. Eur J Cardiothorac Surg 18, 2: 136–
142, 2000.

FIBROSARKOM STĚNY HRUDNÍ U MLADÉHO PACIENTA

MUDr. Zdeněk Konopa
Chirurgická klinika 1. LF UK a FTNsP
Vídeňská 800
140 59 Praha 4 Krč
e-mail: zdenek.konopa@ftn.cz

Régnard, J. F., Icard, P., Guibert, L. et al. Prognostic factors and re-
sults after surgical treatment of primary sarcomas of the lung. Ann 
Thorac Surg 68, 1: 227–231, 1999.
Shidham, V. B. Benign and malignant soft tissue tumors. (http://
www.emedicine.com/orthoped/TOPIC377.htm) (updated 2006)
Vodička, J. et al. Speciální chirurgie. Praha: Karolinum, 2006.

II. Ostravské dny hyperbarické medicíny
Ist Central European Conference of Hyperbaric and Diving Medicine
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Akutní miliární tuberkulóza
v kojeneckém věku

Souhrn:
Autoři uvádějí případ pětiměsíční dívenky, která byla neúspěšně očkována proti 

TBC a která onemocněla akutní miliární tuberkulózou. Je to společně s TBC bazilár-
ní meningitidou nejzávažnější forma postprimární tuberkulózy. Má vysokou úmrtnost. 
V České republice se toto onemocnění vyskytlo v dětském věku poprvé od roku 1979. 
Proti takto invazivnímu průběhu TBC chrání kalmetizace. Autoři představují tuto již 
vzácnou klinickou jednotku, aby se na ni nezapomínalo v rámci širších diferenciálně 
diag nostických úvah.

Summary:
Acute miliary tuberculosis in a suckling
Authors presents a case report of a 5 month’s girl which was unsuccessfully calmeti-

sed and which was taken ill with tuberculosis. Acute miliary tuberculosis is accordingly 
with acute basillary meningitis the most severe form of postprimary tuberculosis and 
has a high mortality. In the area of Czech Republic this illness was not seen since 1979. 
The calmetisation protects against those severe forms. The main goal of this presenta-
tion is to remind this rare disease which is very dangerous for no-calmetised or unsuc-
cessfully calmetised persons.

Křepela, K., Doležalová, K., Pohl, J., Ko átko, P., Svobodová, T., Houš ková, H. Akutní miliární tuber-
kulóza v kojeneckém věku. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 7, č. 1: 10 –15, 2010.

Klíčová slova:

tuberkulóza

akutní miliární 
tuberkulóza

kalmetizace

antituberkulotika
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acute miliary 
tuberculosis
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antituberculotics

Karel Křepela1, Karolina Doležalová1,
Jindřich Pohl1, Petr Ko átko2, Tamara 
Svobodová3, Hana Houš ková1

1Klinika pediatrie IPVZ a 1. LF UK, FTN, Praha
2Klinika dětského a dorostového lékařství, 1. LF UK a VFN, Praha
3Klinika pediatrie, FN Motol, Praha

Úvod

Tuberkulóza (TBC) je infekční onemocnění vyvolané někte-
rým kmenem ze skupiny Mycobacterium (M.) tuberculosis komplex, 
do kterého patří M. tuberculosis, M. africanum, M. microti, M. canetti, 
M. bovis a z něho odvozený bacil Calmette-Guérinův (BCG), který 
se užívá k očkování proti TBC (kalmetizaci). V České republice je 
původcem onemocnění nejčastěji M. tuberculosis. Zdrojem nákazy 
je ve většině případů nemocný člověk vylučující patogenní myko-
bakteria. Bránou vstupu infekce je hlavně dýchací ústrojí, vzácně 
trávicí ústrojí nebo kůže.

Ve světě je tuberkulóza stále závažným problémem. Jedna tře-
tina lidstva je touto nemocí in kována a každoročně onemocní 
na celém světě 8 milionů nových pacientů, z tohoto počtu 2 až 3 
miliony osob zemřou, přičemž 95 % z nich je z rozvojových zemí. 

Na tuberkulózu zemře ročně přibližně 250 000 dětí. Největší vý-
skyt tuberkulózy je v subsaharské Africe – více než 100 případů na 
100 000 obyvatel za rok, dále pak v jihovýchodní Asii, Mongolsku, 
Kazachstánu, Číně a Indii. V Evropě je nejvyšší incidence v Ru-
munsku, kde dosahuje počtu 135/100 000 obyvatel.

Incidence tuberkulózy v České republice má od roku 1989 
klesající tendenci. V roce 2008 bylo v České republice hlášeno 
835 nových případů TBC všech forem, což představuje inciden-
ci 8,1/100 000 obyvatel. Mortalita na TBC je velmi nízká – 0,5/
100 000 obyvatel. Dlouhodobě zůstává zachován poměr 85 % 
TBC onemocnění dýchacího ústrojí a 15 % mimoplicních lokali-
zací (ÚZIS 2008).

V dětském věku se nejčastěji vyskytuje primární plicní tuber-
kulóza, která má zvláště u kalmetizovaných dětí příznivý průběh 
bez závažných obtíží. Akutní miliární tuberkulóza je spolu s tu-
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berkulózní meningitidou nejzávažnější formou postprimární tu-
berkulózy, která se vyskytuje prakticky jen u nekalmetizovaných 
nebo neúspěšně kalmetizovaných dětí. V naší proočkované dětské 
populaci se proto toto závažné onemocnění nevyskytuje již mnoho 
let, poslední případ byl zaznamenán v roce 1979.

Onemocnění akutní miliární TBC vzniká většinou v prvních 
4 měsících po primoinfekci a je známkou hematogenní generali-
zace infekce. Typickou věkovou skupinou, která je postižena tímto 
onemocněním, jsou kojenci a batolata. Z anamnestických údajů 
bývá nejčastěji neprospívání, nechutenství, bledost, hepatosple-
nomegalie, subikterus až ikterus, dušnost, dráždivý kašel. One-
mocnění provázejí vysoké horečky, často septického charakteru. 
Vzácněji je možný i průběh se subfebrilními teplotami či bez tep-
lot (Křepela 1995).

Diagnostika tuberkulózy
Diagnostika tuberkulózy se v dětském věku opírá o následují-

cí kritéria: epidemiologická souvislost, rentgenologické vyšetření, 
tuberkulinový test, bakteriologický průkaz, histologické vyšetření 
a pomocné vyšetřovací metody (Křepela 1995; Křepela 2007).

Je velmi důležité aktivně pátrat po kontaktu s TBC. Bývá to 
dospělá osoba s nakažlivou, často mikroskopicky pozitivní formou 
plicní TBC, která žije přímo v rodině nebo v bezprostředním okolí. 
Nejčastěji to bývá otec, dále matka, prarodiče nebo jiní příbuzní. 
Dítě bývá zdrojem onemocnění pro jiné dítě zcela výjimečně.

Rentgenologické v yšetření (RTG) hrudníku patří mezi zá-
kladní vyšetřovací postupy pro stanovení diagnózy. Akutní miliární 
TBC mívá v první fázi na snímku hrudníku pouze sníženou trans-
parenci (obraz mléčného skla). V průběhu 2.–3. týdne se objevuje 
symetrický hustý rozsev drobnoložiskových nesplývavých stínků 
velikosti prosa (latinsky milium, odtud miliární TBC). Nejhustší 
jejich nahromadění bývá ve vrcholových oblastech plic. Tento ob-
raz je často provázen jednostranným zvětšením hilových uzlin, 
případně i primárním afektem. 

Tuberkulinový test se aplikuje na dorzální stranu levého 
předloktí přísně intradermálně. K testu se užívá čištěný bílkovin-
ný derivát PPD (Puri ed Protein Derivative) v ředění Mantoux II 
(Mx II), které obsahuje v 0,1 ml 2 TU (tuberculin unit). Reakci 
odečítáme za 48–72 hodin po aplikaci. Hodnotí se pouze hmatný 
in ltrát, který do 5 mm značí negativní reakci. In ltrát velikosti 
6–10 mm odpovídá nejčastěji alergii postvakcinační, in ltrát 15 
a více mm (u dětí do 5 let již od 10 mm) se hodnotí jako reakce 
postinfekční. Při akutní miliární tuberkulóze bývá často tuberku-
linový test negativní (sekundární anergie)

Nově se k diagnostice tuberkulózy užívá krevní test Quanti-
FERON-TB Gold (QFT ), který prokazuje tvorbu interferonu  

(IFN-) senzitizovanými lymfocyty po jejich stimulaci TBC antige-
ny. Na rozdíl od kožního testu QFT reaguje na infekci či onemoc-
nění TBC, nikoliv na BCG vakcinaci (Bártů 2008). U dětí nebývá 
jeho výsledek spolehlivý.

Dále je v diagnostice důležitý mikrobiologický průkaz infek-
ce. U dospělých je standardní vyšetření sputa, které je však u dětí 
těžko získatelné. Užíváme tedy sériové laryngeální výtěry, žaludeč-
ní laváž a bronchoalveolární laváž. Tento materiál se odebírá před 
nasazením léčby a odesílá se na mikrobiologii k mikroskopickému 
a kultivačnímu ověření. Urychlení kultivace umožňuje radiometric-
ká metoda BACTEC, která ve speciálním kultivačním mediu obsa-
huje palmitovou kyselinu značenou izotopem 14C. Výsledek touto 
metodou je znám většinou do týdne se současnou možností určení 
citlivosti na antituberkulotika. K dalším speciálním metodám patří 
polymerázová řetězová reakce (PCR), M. tuberculosis direct test 
(MTDT), genetické sondy a DNA ngerprinting test. U pozitivních 
kultivačních nálezů se provádějí testy citlivosti na jednotlivá anti-
tuberkulotika. Stále více se vyskytují polyrezistentní nebo multire-
zistentní mykobakteria, zatím většinou u dospělých. 

Histologické vyšetření se provádí k průkazu speci cké gra-
nulační tkáně z biologického materiálu, nejčastěji z exstirpovaných 
lymfatických uzlin, plicní biopsie nebo jiných mimoplicních loži-
sek. Histologické vyšetření neodliší tuberkulózu od netuberkulóz-
ní mykobakteriózy, proto je třeba bioptické vzorky zaslat také na 
bakteriologické vyšetření. 

Mezi pomocné v yšetřovací metody patří bronchoskopie, 
hrudní punkce, CT hrudníku a sonogra cké vyšetření hrudníku. 
Laboratorně bývají u akutní miliární tuberkulózy výrazně zvýše-
né markery zánětu (FW, leukocytóza, CRP). 

Terapie tuberkulózy
Léčba tuberkulózy v dětském věku se řídí určitými zásadami 

a měla by se provádět na pracovištích, která se tímto onemocně-
ním dlouhodobě zabývají (Křepela 1995; Křepela 2007). Jedině 
správně vedená a řádně dodržená léčba může zajistit trvalé vyléčení 
a zabránit vzniku případných recidiv v pozdějším věku. Diagnos-
tiku a zahájení léčby je třeba provést na lůžkovém oddělení nebo 
klinice, specializovaných na tuto problematiku. Po debacilizaci je 
možno v léčbě pokračovat ambulantně, pokud jsou v rodině pod-
mínky pro její dodržení. 

Moderní léčba tuberkulózy spočívá v podávání antituberkulotik 
podle určitých léčebných režimů. Na významu ztratila léčba klima-
tická a provádění některých invazivních výkonů (léčebný pneumoto-
rax, pneumoperitoneum, operace na bráničním nervu, torakoplas-
tika apod.). Chirurgické výkony jsou dnes výjimečné a užívají se 
spíše u forem mimoplicních (např. exstirpace lymfatických uzlin). 

AKUTNÍ MILIÁRNÍ TUBERKULÓZA V KOJENECKÉM VĚKU

Calmette Albert Léon Charles (1863–1933) – francouzský bakteriolog a imunolog. Spolupracovník Pasteura, působil v Hongkongu, Saingonu, Gabonu, francouzském Kongu aj. 
Zabýval se studiem malárie, spavé nemoci, pellagry i dalších infekčních onemocnění. Na lékařské fakultě v Lille působil jako profesor hygieny a bakteriologie. V roce 1901 tu zřídil 
první protituberkulózní poradnu, později založil Severní ligu proti tuberkulóze. Pracoval na vývoji vakcíny proti tuberkulóze, kterou poprvé použil v roce 1921. Ještě v roce 1921 
byl tento kmen na počest objevitelů pojmenován jako Bacille bilié de Calmette-Guérin. Podrobnější informace viz: Švejnoha, J. Albert Léon Charles Calmette. Kazuistiky v alergologii, 
pneumologii a ORL 4, 4: 34–35, 2007.

Guérin Jean-Marie Camille (1872–1961) – francouzský bakteriolog, imunolog a veterinář. Vystudoval prestižní Ecole Vétérinaire de Maisons-Alfort. S Calmettem spolupracoval 
v Pasteurově institutu v Lille na vývoji vakcíny proti tuberkulóze. V roce 1949 byl zvolen prezidentem Francouzské veterinární akademie. (zdroj informací: archiv redakce)

Mantoux Charles (1877–1947) – francouzský lékař. Student P. Broca na pařížské univerzitě. Ze zdravotních důvodů pracoval v tuberkulózním sanatoriu v Cannes. V roce 1908 
představil (publikováno 1910) první práci o intradermálním tuberkulinovém testu, který se ukázal být senzitivnějším než doposud užívaný Pirquetův podkožní test. Většina jeho 
prací je věnována výzkumu tuberkulózy (radiologie, využití pneumotoraxu v léčbě aj.). (zdroj informací: archiv redakce)
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Při léčbě tuberkulózy u dětí vystačíme s pěti základními léky: 
izoniazid (INH), rifampicin (RMP), pyrazinamid (PZA), etambu-
tol (EMB) a streptomycin (STM). 

Vlastní léčba antituberkulotiky se řídí těmito zásadami: Léky 
podáváme v kombinaci, abychom předešli vzniku lékové rezistence. 
U primární tuberkulózy v dětském věku vystačíme většinou s dvoj-
kombinací INH a RMP, u postprimárních plicních forem a u větši-
ny mimoplicních forem se užívá čtyřkombinace (INH, RMP, EMB, 
PZA). U všech režimů, které obsahují INH, se přidává pyridoxin 
pro příznivé ovlivnění případných vedlejších neurotoxických pro-
jevů, protože INH snižuje jeho hladinu v krvi. Antituberkulotika 
podáváme v jedné denní dávce ráno nalačno jednu hodinu před 
snídaní, aby se mohla lépe vstřebat. Léčebný režim má dvě fáze: 
iniciální fáze intenzivní léčby se provádí na lůžku, trvá dva měsíce 
a vede většinou k debacilizaci pacienta. V pokračovací fázi udržo-
vací léčby v trvání sedm měsíců možno přejít na ambulantní léčbu, 
kdy se většinou podává jen dvojkombinace INH a RMP. Celková 
doba léčby dětské TBC je tedy celkem 9 měsíců. U závažnějších 
forem, jako je akutní miliární TBC, léky podáváme většinou až po 
dobu jednoho roku.

Kazuistika
Námi sledovaná pacientka byla v době přijetí pětiměsíční. Její 

osobní anamnéza byla bez dechových či alergických obtíží, u mat-
ky byla v dětství provedena nefrektomie pro nefrolitiázu. Dívka 
se narodila z 1. fyziologické gravidity císařským řezem ve 31+4 
týdnu v pražském Ústavu pro péči o matku a dítě (UPMD) v Po-
dolí. Její porodní hmotnost byla 1 380 g, Apgar scóre 6-8-9. V po-
rodnici byla 6 dní na n-CPAP, dále dýchala spontánně. Propuště-
na domů byla v 1,5 měsíci. Očkování BCG proběhlo v porodnici 
před propuštěním. Z porodnice odjela dívka s rodiči na venkov, 
kde její rodina žije na statku. Epidemiologická data stran úhynu 
zvířat byla negativní, stejně jako možný kontakt s infekcí. Dívka 
byla i po propuštění sledována v nedonošenecké poradně v UPMD 
a na neurologii v České Lípě pro mírnou psychomotorickou retar-
daci. Před přijetím na naši kliniku byla třikrát hospitalizována na 
jiné pražské dětské klinice. První pobyt byl týdenní s diagnózou 
bronchopneumonie vpravo s obstrukční složkou, bronchodilatač-
ní terapie byla pouze s částečným efektem. Jako vedlejší nález byl 
zjištěn gastroezofageální re ux (GER). Anamnesticky se rodiče 
zmiňovali, že obtíže začaly v době senoseče. O týden později byla 
rehospitalizována na 17 dní pro recidivu exspirační dušnosti a sus-
pektní bronchopneumonii. Z laboratorních vyšetření byly hodnoty 
CRP 28,9 mg/l, leukocyty 23,5×109/l, tyče 12 %. Sérologie respi-
račního bloku (Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, ADV, 
RSV) byla s negativním výsledkem. Imunoglobuliny také v mezích 

normy (IgG 7,83 g/l, IgA 0,29 g/l, IgM 2,05 g/l, IgE 18,4 IU/ml). 
Na skiagramu hrudníku bylo v horních plicních polích, více vpra-
vo, splývající zastření navazující na hily (obr. č. 1). 

Apgarová Virginia (1909–1974) – americká anestezioložka a neonatoložka. Autorka jednoduchého postupu hodnocení stavu novorozenců (APGAR skóre). Lékařské vzdělání zís-
kala na College of Physicians and Surgeons Columbijské univerzity. Po úvodní zkušenosti s chirurgií se věnovala především oblasti anesteziologie, v roce 1949 získala v tomto obo-
ru profesuru na Columbijské univerzitě. Značné úsilí věnovala propagaci prevence vzniku novorozenecký defektů, na tomto poli spolupracovala s nadací March of Dimes. (zdroj 
informací: archiv redakce)

Koch Heinrich Hermann Robert (1843–1910) – německý lékař a bakteriolog. Studoval medicínu v Göttingenu, chemii v Berlíně, kde současně pracoval jako asistent patologického 
muzea a ústavu pro choromyslné. Působil jako lékař v Hamburku i jinde. Účastnil se prusko–francouzské války (1870–1871), po ní jmenován úředním lékařem ve Wollsteinu. V or-
dinaci si zřídil laboratoř, v níž pátral po původci antraxu. 1876 povolán do Zdravotního úřadu do Berlína, kde dostal vlastní laboratoř. Koch objevil nejenom bacil TBC (též Kochův 
bacil), ale rovněž způsob jeho přenosu. Vypracoval principy bakteriologického výzkumu – tzv. Kochovy postuláty. Objevil také virus cholery (Vibrio cholerae), zkoumal infekci ran. Pas-
teurovu metodu sterilizace nástrojů suchým horkem vylepšil používáním proudící páry, ničící i spory. Od r. 1885 ředitelem Hygienického ústavu na univerzitě v Berlíně, od r. 1891 
ředitelem nově zřízeného Institutu infekčních nemocí v Berlíně, který od roku 1912 nese jeho jméno. V roce 1905 získal Nobelovu cenu. (zdroj informací: archiv redakce)

Obr. č. 1: Snímek hrudníku v době začátku obtíží

Obr. č. 2: Bronchoskopické nálezy
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Po 12 dnech pobytu doma při léčbě IKS+LABA a prokinetiky 
nastal akutní rozvoj exspirační dušnosti a pacientka byla proto hos-
pitalizována potřetí. Anamnesticky se opakoval údaj o senoseči jako 
možné příčině dechových obtíží. Laboratorně opět zvýšené zánětlivé 
parametry (FW 35/80, CRP 22,5 mg/l, leukocyty 25,7×109/l, tyče 
13 %, Cl v potu v normě). Na RTG snímku hrudníku v pravém horním 
plicním poli neohraničené nehomogenní zastření. Vzhledem k pro-
gresi dušnosti byla provedena bronchoskopie a odsátí hlenů. Při bron-
choskopii (obr. č. 2) byl patrný útlak bronchů zvětšenými uzlinami, 
hlavní karina byla rozšířena, levý hlavní bronchus štěrbinovitě zúžen 
s vyklenutím mediálně až ventromediálně, bez pulsace. Odstup pra-
vého hlavního bronchu byl volný, v oblasti odstupu horního bronchu 
bylo patrné zúžení útlakem z mediální strany nepulsující strukturou. 
Bronchus intermedius byl zúžený a oploštělý (viz obrázek). V bron-
choalveolární laváži byl pozitivní PCR na mykobakteria. 

Na CT hrudníku (obr. č. 3) měl parenchym obou plicních kří-
del sníženou vzdušnost, oboustranně byly mnohočetné uzlíčkovité 
perivaskulární in ltráty, kolem hilů splývající, výraznější nález byl 
vpravo. V mediastinu byly patrné mnohočetné zvětšené uzliny para-
aortálně, paratracheálně a subkarinálně (25 mm), které byly rovněž 
v levém hilu. Některé z uzlin byly centrálně hypodenzní, což mohlo 
odpovídat centrální nekróze. Největší uzlina uložená pod bifurkací 
roztlačovala hlavní bronchy laterálně, na levém hlavním bronchu 
byla patrná stenóza útlakem zvětšenou uzlinou (obr. č. 4).

S podezřením na speci cký plicní proces byla dívka přeložena 
na naši kliniku. 

Při přijetí byla tachypnoická, poslechově dominoval obstruktivní 
poslechový nález. Nebyla patrná jizva po očkování proti TBC. Měla 
středně zvýšené parametry zánětu (FW 73/115, leukocyty 13×109/l, 
tyče 19 %, CRP 77 mg/l). QFT byl pozitivní. Mx II a aviární test byly 

Obr. č. 3: CT hrudníku Obr. č. 4: Rekonstrukce CT obrazu

Obr. č. 5: Snímek hrudníku při přijetí na naši kliniku Obr. č. 6: Snímek hrudníku během umělé plicní ventilace
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negativní. Z mikrobiologických vyšetření na BK byla mikroskopicky 
pozitivní žaludeční laváž, sériové laryngeální výtěry byly negativní. 
Kultivačně byly laryngeální výtěry i žaludeční laváž pozitivní. BAC-
TEC a MTDT byly také pozitivní. 

Výrazně patologický byl snímek hrudníku, kde byly v obou 
plicních křídlech nepravidelné in ltráty až drobnoložiskový roz-
sev (obr. č. 5), homogenní zastření charakteru atelektázy v pravém 
horním plicním poli a zvětšený úhel bifurkace. Na základě těchto 
údajů byla diagnostikována akutní miliární tuberkulóza a zahájena 
terapie čtyřkombinací antituberkulotik (INH, RMP, EMB, PZA). 

Před obdržením všech výsledků, které potvrdily diagnózu 
akutní miliární tuberkulózy, jsme diferenciálně diagnosticky zva-

žovali tyto choroby: asthma bronchiale (vzhledem k exspirační 
dušnosti, anamnesticky vždy spojené se senosečí), tularémie (vý-
razná uzlinová reakce), lymfom (výrazná uzlinová reakce), myko-
tická onemocnění plic – především kandidóza (drobnoložiskový 
rozsev v obou plicích křídlech, souvislost s pobytem na statku), 
pneumocystová pneumonie (dechová nedostatečnost), jiné para-
zitární onemocnění plic, exogenní alergická alveolitida (souvis-
lost se senosečí), cystická bróza (opakované těžce probíhající 
respirační infekty), netuberkulózní mykobakteriózy, sarkoidóza 
(uzlinová reakce). 

Dívka byla po přijetí dušná v klidu, ale dýchala spontánně. 
Velmi brzy však začala ventilace selhávat a rozvíjela se akutní re-
spirační insu cience, která vyvolávala výrazné obavy o další osud 
naší malé pacientky. Naštěstí se při umělé plicní ventilaci, která 
byla nutná na dobu 8 dnů, stav stabilizoval (obr. č. 6). 

Postupně se dechové obtíže zmírňovaly a dívku bylo možno 
extubovat a později přeložit na standardní oddělení s matkou. Při 
léčbě antituberkulotiky nastal ale výrazný vzestup hodnot transa-
mináz a rozvinula se hepatomegalie se subikterem. Z tohoto důvo-
du jsme vyměnili pyrazinamid za streptomycin, což vedlo k úpra-
vě hodnot jaterních testů, normalizaci velikosti jater a ústupu 
subikteru. Pro dobrý efekt čtyřkombinace antituberkulotik bylo 
po dvou měsících možné vysadit etambutol a za další dva týdny 
i streptomycin a pokračovat pouze dvojkombinací nidrazidu a ri-
fampicinu. Z další medikace dostávala dívka cisaprid (Prepulsid) 
pro významný GER. Respirační fyzioterapeutka prováděla s dív-
kou minimálně dvakrát denně dechovou rehabilitaci a zacvičova-
la v tomto cvičení i maminku. Na zavedené léčbě se laboratorní 
parametry upravily zcela k normě (FW 4/6, leukocyty 8,5×109/l, 
tyče 0 %, CRP<0,4 mg/l, jaterní testy v normě). Vyšetřovali jsme 
i imunologické parametry (imunoglobuliny, průtokovou cytomet-
rii, fagocytózu), jejichž výsledky byly zcela v pořádku. Rentgenový 
nález se upravoval pouze velmi pomalu a zaostával za lepšícím se 
klinickým stavem naší malé pacientky (obr. č. 7).

Jako zdroj nákazy byl dodatečně zjištěn otec dívky, u kterého 
se ložisko v plicích potvrdilo až při CT hrudníku a který byl léčen 
na plicní klinice naší nemocnice pro mikroskopicky a kultivačně 
pozitivní TBC nález. 

Obr. č. 7: Snímek hrudníku po dvou měsících léčby Obr. č. 8: Snímek hrudníku před propuštěním, tj. šest měsí-
ců po zahájení AT léčby

Obr. č. 9: Snímek hrudníku devět měsíců po skončení léčby
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Pacientku jsme v dobrém klinickém stavu a se zlepšeným ná-
lezem na RTG snímku hrudníku propustili domů šest měsíců po 
zahájení léčby antituberkulotiky (obr. č. 8). V domácím prostředí 
pokračovala v léčbě dvojkombinací INH a RMP do celkové doby 
12 měsíců. Při dalších ambulantních kontrolách byla bez známek 
recidivy onemocnění. Kontrolní snímek hrudníku 9 měsíců po 
skončení léčby vykazuje zcela normální nález (obr. č. 9). Tuber-
kulinový test Mx II zůstává negativní.

Diskuse
Uvedený případ akutní miliární tuberkulózy u dítěte v kojenec-

kém věku je u nás v dnešní době raritní, protože v dětské populaci 
proočkované proti TBC se toto onemocnění v ČR nevyskytuje již 
více než 30 let. Příčinou onemocnění nebyl defekt imunity, kterou 
měla naše pacientka v pořádku, ale neúspěšné provedení BCG vak-
cinace (neměla prokazatelnou jizvu po BCG vakcinaci) a hlavně 
skrytý zdroj infekce přímo v rodině. Otec dívky, v té době neza-
městnaný, pobýval nějakou dobu na Slovensku, kde bydlel u sest-
ry, jejíž manžel byl vyšetřován pro hemoptýzu. Tam se patrně na-
kazil TBC, ale jeho nález se podařilo prokázat až při podrobném 
CT vyšetření hrudníku, zatímco na sumačním RTG snímku měl 
jen nevýrazně zmnoženou kresbu parahilózně vlevo. Překvapením 
byla mikroskopická i kultivační pozitivita tohoto minimálního ná-
lezu. Matka dívky, která s ní byla po celou dobu hospitalizace, měla 
pozitivní Mx II +15 mm, negativní snímek hrudníku a dostávala 
chemoprofylaxi INH po dobu šesti měsíců. TBC onemocnění se 
u ní neprokázalo.

Průběh onemocnění u malé pacientky byl velmi vážný, tak-
že pro dechové selhávání v souvislosti s útlakem dýchacích cest 
zvětšenými hilovými uzlinami musila být přechodně na řízeném 
dýchání. Jejím velkým štěstím bylo, že infekční kmen byl dob-
ře citlivý na všechna podávána antituberkulotika. Postižení jater 
v průběhu léčby se podařilo zvládnout vysazením PZA a jeho na-
hrazením STM. V dalším období již léčbu snášela dobře. Zajíma-
vé je zjištění, že jeden rok po skončení úspěšné léčby pro miliární 
TBC u ní zůstává negativní tuberkulinový test.

Závěr

Uveden případ pětiměsíční dívenky, která byla neúspěšně 
očkována proti TBC a která onemocněla akutní miliární tuber-
kulózou. Jako zdroj onemocnění se zjistil otec dítěte. V České 
republice se toto závažné onemocnění s vysokou mortalitou vy-
skytlo v dětském věku po více než 30 letech, protože proti takto 
invazivnímu průběhu TBC chrání kalmetizace. Autoři předsta-
vují tuto již vzácnou klinickou jednotku, aby se na ni nezapomí-
nalo v rámci širších diferenciálně diagnostických úvah. O tomto 
případu jsme podali informaci v roce 2008 na krajském seminá-
ři pediatrů ve Středočeském kraji a v roce 2009 na Konferenci 
dětské pneumologie v Praze a v pediatrické literatuře (Doleža-
lová et al. 2009).
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Efekt tonzilotomie u dětí s hypertro í 
patrových tonzil validovaný celonoční 
polysomnogra í

Souhrn:
Obstrukční sleep apnoe syndrom v dětském věku je často způsobený hypertro í 

patrových tonzil. Jediným objektivním vyšetření sleep apnoe syndromu je polysomno-
gra e. Dle ICDS-2 z roku 2005 je doporučená léčba oboustranná tonzilektomie. Novou 
metodou volby chirurgické léčby je oboustranná tonzilotomie. Zmenšením radikality 
se nemění efekt léčby obstrukčního sleep apnoe syndromu, naopak ponechání funkč-
ní části patrových tonzil má v dětské věku význam pro rozvoj imunitního systému a je 
pozitivem tonzilotomie.

Summary:
The effect of tonsilotomy in children with hypertrophy of palatine tonsils valida-

ted by overnight polysomnography
Obstructive sleep apnea syndrome in childhood is often caused by hypertrophy 

of  palatine tonsils. The only objective examination of sleep apnea syndrome is po-
lysomnography. According ICDS-2,  2005, the recommended treatment is  bilateral 
tonsillectomy. New method of surgical treatment of choice is bilateral  tonsillotomy. 
Reduction radicality does not change the effect of treatment with obstructive sleep 
apnea syndrome, while maintaining the functional part of the palatine tonsils in chil-
dren age is importance for the development of the immune system and it is positive 
effect of tonsillotomy.

Ondrová, M., Ryzí, M., Máchalová, M. Efekt tonzilotomie u dětí s hypertro í patrových tonzil validovaný 
celonoční polysomnogra í. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 7, č. 1: 16  –19, 2010.
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Úvod

Nejčastější poruchy spánku v dětském věku jsou poruchy dý-
chání vázané na spánek. Z těchto poruch je u dětí nejčastější ob-
strukční spánková apnoe způsobená částečnou nebo úplnou ob-
strukcí v oblasti horních cest dýchacích během spánku. Ta vede 
k hypoxémii, hyperkapnii a následné probouzecí reakci, dochází 
k fragmentaci spánku a nedostatečné regeneraci tkání a změně 
sekrece působků vázaných na spánek. Nejčastěji se vyskytuje ve 
věkovém rozmezí 2–8 let. Za nejmírnější poruchu dýchání u dětí 
je považována již ronchopatie. Obstrukci v oblasti horních cest dý-
chacích nejčastěji způsobují hypertro e patrových tonzil, hyper-
tro e nosohltanové tonzily, obstrukce v oblasti nosu nebo kranio-
faciální anomálie. Dětští pacienti s poruchou dýchání ve spánku 

jsou pro podezření na překážku v oblasti horních cest dýchacích 
nejčastěji odesíláni k ORL specialistům k přesné diagnostice a sta-
novení vhodné léčby.

Jediným objektivním potvrzením obstrukčního sleep apnoe syn-
dromu je noční polysomnogra e. Kritéria pro stanovení tíže ob-
strukčního sleep apnoe syndromu se liší u dětí a dospělých. Hodnotí 
se výše apnoicko-hypopnoického indexu (AHI) a délka desaturací 
pod hodnoty 95 %. Apnoe u dítěte je přestávka v dýchání, která 
trvá nejméně po dobu 2 dechových cyklů. Lehká porucha je hod-
nocena v rozmezí 1<AHI<5, středně těžká porucha 5<AHI<10,
těžká porucha pak při AHI>10. Dle mezinárodních kritérií by 
každý prokázaný sleep apnoe syndrom s hodnotou AHI>5 měl 
být léčen. Dítě s obstrukčním sleep apnoe syndromem spí často 
v abnormálních polohách, opakovaně se budí a tyto probouzecí 
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reakce mohou být spouštěcím faktorem pro projev např. nočních 
děsů. Častý je výskyt noční enurézy. Objevují se poruchy paměti, 
pozornosti a poruchy chování. Může docházet ke změnám emocí 
a nálady, příznaky mohou napodobovat příznaky poruchy chování 
s de citem pozornosti a hyperaktivitou (ADHD syndrom). 

Neléčený obstrukční sleep apnoe syndrom může být spojen 
s neprospíváním až poruchou růstu. Vzniká predispozice pro rozvoj 
kardiovaskulárních onemocnění, u velmi malého procenta pacien-
tů jsme se setkali s přechodnou současnou hypertenzí. Vzhledem 
k tomu, že sleep apnoe syndrom je nejčastěji způsoben hypertro-

í lymfatické tkáně v oblasti horních cest dýchacích, doporučená 
léčba je chirurgická. 

Dle doporučení ICSD-2 (American Academy of Sleep Medi-
cine) z roku 2005 je adekvátní léčbou při hypertro i patrových 
tonzil oboustranná tonzilektomie, pokud je přítomna i hypertro-

e nosohltanové tonzily, pak i adenotomie. Klinika dětské ORL 
v Brně se dlouhodobě zabývá problematikou obstrukčního sleep 
apnoe syndromu a metodami jeho léčby. Dospěli jsme k závěru, 
že oboustranná parciální tonzilektomie (tonzilotomie) je v dět-
ském věku adekvátní a dostatečnou chirurgickou léčbou. Pone-
chaná tonzilární tkáň má význam při rozvoji imunitního systému 
dítěte, zejména v mladším dětském věku. 

U vybrané skupiny pacientů, u kterých rodiče udávali apnoické 
pauzy během spánku, jsme provedli vyšetření pomocí celonoční 
videopolysomnogra e ve spánkové laboratoři na Klinice dětské 
neurologie. Sledovaná skupina pacientů měla pouze hypertro i 
patrových tonzil a netrpěla na tonzilitidy. Dle tíže sleep apnoe 
syndromu a domluvy s rodiči byl indikován operační zákrok – ton-
zilotomie. Po zhojení byli pacienti nadále dlouhodobě sledováni 
a za 2–6 měsíců po operačním výkonu byla provedena kontrolní 
videopolysomnogra e. 

Z celkového počtu 30 vyšetřených pacientů vybíráme 4 za-
jímavé kazuistiky.

Kazuistika 1
6letý pacient byl odeslán k rozhodnutí o postupu léčby am-

bulantním ORL specialistou. Pacient již před dvěma lety prodělal 
adenotomii a následně za asi rok a půl oboustrannou tonziloto-
mii radiofrekvenční ablací. Tyto výkony byly provedeny na ORL 
oddělení jiného státu. Pacient byl odeslán ke stanovení léčby 
pro stále přetrvávající chrápání a apnoické pauzy. 

Z ORL nálezu byla zřejmá hypertrof ie patrov ých tonzil 
oboustranně. Tonzily se v některých místech téměř dotýkaly, 
největší prostor mezi nimi v klidu byl asi 5 mm, oboustran-
ně bez nálezu chronického obsahu, v nosohltanu byla pouze 
plošná adenoidní vegetace s hlenem, která nedosahovala okra-
je choan. Pacient dle dokumentace prodělal pouze jednou ton-
zilitidu. Kromě ORL obtíží byl pacient sledován na alergologii 
pro alergii na pyly, roztoče, tráv y, chlupy a venkovní plísně. 
Trvale byl léčen antihistaminiky, lokální nosní kortikoidy jen 
v pylové sezóně. 

Vzhledem k popisu apnoických pauz byl pacient vyšetřen ve 
spánkové laboratoři Kliniky dětské neurologie s celonoční moni-
torací. Byl zjištěn neklidný spánek, přerušovaný četnými probu-
zeními. Apnoické pauzy byly četnější v poloze na zádech. Celkově 
AHI=1,8; doba spánku se saturací O2 pod 95 % byla asi 15 minut. 
Vzhledem k ORL a polysomnogra ckému nálezu bylo po domluvě 
s rodiči doporučeno provést oboustrannou re-tonzilotomii s his-
tologickým vyšetřením tonzilární tkáně po radiofrekvenční abla-
ci. Operační výkon byl proveden na Klinice dětské ORL v celkové 
anestezii, kdy nadbytečná tonzilární tkáň byla odstraněna kličkou. 
Operace i pooperační hojení proběhlo zcela bez komplikací. 

Po zhojení rodiče subjektivně udávali zlepšení kvality spánku, 
vymizení chrápání i apnoických pauz. Kontrolní polysomnogra-

e byla provedena za šest měsíců po re-tonzilotomii. Byla zjištěna 
normální mikro- i makrostruktura spánku, bez apnoických pauz 
a desaturací. ORL nález dlouhodobě tonzily pod patrovými oblou-
ky, bez obsahu, bez známek recidivy hypertro e, nosohltan bez 
obturace. Pacient po celou dobu sledování byl a je nadále subjek-
tivně bez obtíží. Rodiče jsou s efektem operace a následným sta-
vem svého syna spokojeni.

Kazuistika 2
5letá pacientka byla odeslána k ORL vyšetření dětským léka-

řem. Byla již jednou hospitalizována na okresním pracovišti pro 
apnoické pauzy, kdy byla doporučena a provedena adenotomie. 
Pro stále přetrvávající apnoické pauzy během spánku byla odeslá-
na na naši kliniku. 

Zde byla zjištěna výrazná hypertro e patrových tonzil, které 
se téměř dotýkaly, bez chronického obsahu. Adenoidní vegetace 
nedosahovala okraje choan, ale byla povleklá hnisem, nosní průdu-
chy byly oboustranně volné. Z výpisu dokumentace dětské lékařky 
prodělala za celý svůj život pouze jednou tonzilitidu. Byla provede-
na celonoční videopolysomnogra e na Klinice dětské neurologie 
s nálezem AHI=8,6 s četnými desaturacemi až k 90 %. Vzhledem 
k nálezu byla doporučena operační léčba. Za hospitalizace na Kli-
nice dětské ORL byla provedena oboustranná tonzilotomie kličkou 
a revize nosohltanu pro suspektní hnisavý fokus v celkové aneste-
zii. Operační výkon i hojení bez komplikací. 

Po výkonu byly tonzily oboustranně pod patrovými oblouky, 
dlouhodobě po operaci nebyla tonzilitida. Kontrolní videopoly-
somnogra e provedena za 2 měsíce po operaci, bez nálezu apno-
ických pauz či desaturací. Pacientka je dlouhodobě bez známek 
recidivy hypertro e patrových tonzil nebo zánětů, subjektivně 
zcela bez obtíží.

Kazuistika 3
4letý pacient po odstranění adenoidní vegetace ve 3 letech věku 

s hematologickou přípravou na Klinice dětské ORL. V anamnéze 
četné respirační infekty, sledován na hematologii pro lehkou for-
mu von Willebrandovy choroby a de citem faktoru XII. Rok po 

EFEKT TONZILOTOMIE U DĚTÍ S HYPERTROFIÍ PATROVÝCH TONZIL VALIDOVANÝ CELONOČNÍ POLYSOMNOGRAFIÍ

von Willebrand Erik Adolf (1870–1949) – nský internista. Medicínu studoval na University of Helsingfors. V letech 1894 a 1895 pracoval jako lékař na Ålandských ostrovech, 
kde se setkal s „Ålandskou hemoragickou chorobou“. K publikaci poznatků o nemoci, již identi koval jako novou formu hemo lie, se vrátil v roce 1926 (ve švédštině) a v roce 1931 
(v němčině). V roce 1903 se stal docentem fyzikální terapie, v roce 1908 pak i interní medicíny. Věnoval se změnám krve během svalové práce, obezitě a další problematice. Většinu 
své kariéry (1908–1935) pracoval v Deaconess Institute. (zdroj informací: archiv redakce)



18 KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL 1/2010

EFEKT TONZILOTOMIE U DĚTÍ S HYPERTROFIÍ PATROVÝCH TONZIL VALIDOVANÝ CELONOČNÍ POLYSOMNOGRAFIÍ

adenotomii prodělal dvakrát tonzilitidu 
s přetrvávající hypertro í tonzil a jed-
nou laryngitidu. Kontrolní odběry po 
zánětech CRP 0,3 mg/l, ASLO 4 j., KO 
v normě, výtěr z krku – běžná óra. Po 
tonzilitidách silně chrápal a objevily se 
i apnoické pauzy, neklidný a přerušova-
ný spánek. Pacient byl přes den unave-
ný, huhňal, objevila se enuresis nocturna, 
zhoršilo se polykání a pacient začal ubý-
vat na váze. 

Při ORL vyšetření byl nosohltan vol-
ný, zjištěna hypertro e patrových tonzil, 
které se dotýkaly – kissing tonsills. Byla 
provedena celonoční videopolysomno-
gra e na Klinice dětské neurologie s ná-
lezem AHI=2,6, hypopnoe s maximem 
v REM spánku s hypopnoe indexem 1,8. 
Bylo indikováno operační řešení, před 
operací nebylo provedeno sérologické 
vyšetření na infekční mononukleózu. 
Za hospitalizace, opět s hematologic-
kou přípravou, byla provedena obou-
stranná tonzilotomie kličkou v celkové 
anestezii. Výkon byl bez komplikací, ale 
2. pooperační den bylo zjištěno vykle-
nutí levého peritonzilárního prostoru. 
Při punkci byl aspirován hnis. Byla pro-
vedena oboustranná tonzilektomie, na-
sazena antibiotika. Dále již hojení bez 
komplikací. 

Po zhojení lůžek došlo subjektivně 
ke zlepšení stavu. Zlepšeno polykání, 
změna hlasu – jasnější, čistý hlas. Od 
operace se v noci nepomočil. Za 3 mě-
síce byla provedena kontrolní videopo-
lysomnogra e. Záznam byl bez desa-
turací, AHI=0. Pacient byl vzhledem 
k průvodním potížím sledován pravi-
delně v krátkých intervalech 3 roky po 
operaci. Po celou dobu je bez apnoic-
kých pauz nebo chrápání. Od operace 
se nepomočuje, nechutenství a polykání 
zlepšeno, začal přibývat na váze. V zim-
ních měsících přetrvávají respirační in-
fekty. Stále je sledován na hematologii. 
Dle dodatečných odběrů prodělal infekční mononukleózu. Matka 
je se zdravotním stavem svého syna po operaci spokojena a i přes 
zánětlivou komplikaci by operaci doporučila. 

Kazuistika 4
6letá pacientka léčena s Turnerovým syndromem s aplikací so-

matotropinu (Nutropin). Pro četné apnoické pauzy a výrazné chrá-
pání byla odeslána k ORL vyšetření. Prodělala adenotomii před 
3 měsíci bez efektu. Tonzilitidu dosud neprodělala, má lehkou asy-
metrii obličejového skeletu, hypertro i patrových tonzil, více vlevo. 

Obr. č. 1: 30sekundový polysomnogra cký záznam s apnoickými pauzami

Obr. č. 2: Hypertro cké patrové tonzily

Obr. č. 3: Pacient připravený k operačnímu zákroku

Prostor mezi tonzilami byl do 5 mm, výrazněji byly vyklenuté do 
hypofaryngu. Recidivující infekty močových cest v anamnéze. 

Byla provedena noční videopolysomnogra e na Klinice dětské 
neurologie s nálezem těžkého sleep apnoe syndromu. AHI=32, vý-
razná desaturace během záznamu v souhrnné délce 2 hodiny a 45 
minut ze 7 hodin spánku. Dle domluvy s rodiči byla provedena 
oboustranná tonzilotomie kličkou pod patrové oblouky v celkové 
anestezii. Operace i pooperační hojení zcela bez komplikací, při 
monitoraci po výkonu bez desaturací. 

Subjektivně po operaci vymizely apnoické pauzy, jen občas 
zachrápala, ale dle rodičů výraznější zlepšení stavu. Není již přes 
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den unavená. Je dále sledována na endokrinologii. Kontrolní video-
polysomnogra e byla provedena za necelých 5 měsíců po operaci 
s nálezem občasné ronchopatie, ale bez desaturací a apnoických 
pauz. Při dlouhodobém sledování je pacientka stále bez recidivy 
hypertro e patrových tonzil. Došlo pouze jednou k přechodné-
mu zvětšení levé patrové tonzily po virovém infektu horních cest 
dýchacích. Při dalších kontrolách byla již levá tonzila opět pod 
úrovní levého patrového oblouku. Tonzilitidu dosud neprodělala, 
přetrvává pomalejší růst a lehká asymetrie obličejového skeletu 
v rámci Turnerova syndromu. Rodiče jsou s efektem operačního 
výkonu spokojeni. 

Diskuse
Syndrom obstrukční spánkové apnoe u dětí způsobený hy-

pertro í patrových tonzil je velmi častý. V některých případech 
jsou pacienti dlouho sledováni bez základního objektivizujícího 
vyšetření nebo efektivní léčby. Ze zkušeností víme, že se postu-
py na jednotlivých pracovištích liší. Často jsou pacienti se zcela 
zřejmou hypertro í lymfatické tkáně v obou etážích operováni ve 
dvou dobách. Nejdříve je provedena adenotomie a posléze s delším 
časovým odstupem, při přetrvávání obtíží, je indikován operač-
ní výkon na patrových tonzilách. Otázkou je i rozsah operačního 
výkonu. Je nutné, aby redukce tonzilární tkáně při tonzilotomii 
byla dostatečná.

Rozvoj peritonzilárního abscesu po tonzilotomii není obvyklý. 
V posledních deseti letech bylo na Klinice dětské ORL v Brně pro-
vedeno zhruba 1 000 oboustranných tonzilotomií a pouze u 2 pa-
cientů musela být následně provedena tonzilektomie pro rozvoj 
peritonzilárního abscesu. Jde jen o 0,2 % zánětlivých pooperač-
ních komplikací, ale musíme s touto eventualitou počítat a není 
možné k tonzilotomii indikovat dítě s recidivujícími tonzilitidami. 
Tonzilotomii se v poslední době snažíme neprovádět u pacientů 
po prodělané infekční mononukleóze. U části z nich docházelo 
k častějšímu výskytu tonzilitid, i když v různě dlouhém časovém 
období po operaci. 

Závěr 
Tonzilotomie je u hypertro e patrových tonzil v dětském věku 

při obstrukčním sleep apnoe syndromu, pokud dítě netrpí na ton-
zilitidy, jednou z možností chirurgické léčby. Jediné objektivizující 
vyšetření sleep apnoe syndromu je polysomnogra e. Na Klinice 
dětské ORL v Brně se již od roku 1990 při příznacích obstrukčního 
sleep apnoe syndromu při hypertro i patrových tonzil a hypertro i 
nosohltanové tonzily provádí adenotomie s oboustrannou tonzilo-
tomií v jedné době s velmi dobrým pooperačním efektem. Dle po-
lysomnogra ckých vyšetření souboru pacientů s hypertro í patro-
vých tonzil před a po operačním výkonu je jasné, že oboustranná 
tonzilotomie je zcela dostatečnou chirurgickou léčbou. Zmenšením 
radikality chirurgické léčby se nemění efekt léčby obstrukčního 

Turner Henry H. (1892–1970) – americký endokrinolog. Narozen v Harrrisburgu, velkou část profesního života pracoval jako vedoucí endokrinologického oddělení a děkan lékař-
ské fakulty Oklahomské univerzity. Známým se stal zejména díky publikaci popisu vrozeného endokrinologického defektu, postihujícího ženy, který je způsoben chybějícím chro-
mozomem X. Projevuje se zejména nanismem, postižené sexuálně nedospívají, inteligence bývá snížena. Syndrom byl popisován různými autory vícekrát, pravděpodobně poprvé již 
1768, a proto je znám nejenom jako Turnerův s., ale též jako Morgagni-Turner s., Šereševskij-Turner s., Turner-Albright s., Turner-Vary syndrome, Ullrich-Turner s. a Morgagni-Šere-
ševskij-Turner-Albright s. (zdroj informací: archiv redakce)

sleep apnoe syndromu, naopak ponechání části patrových tonzil 
má význam pro rozvoj imunitního systému v dětském věku a je 
pozitivem této chirurgické léčby.
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Biologická léčba u těžkého 
perzistujícího astmatu
– co nám naznačují kazuistiky

Souhrn:
Autor prezentuje tři kazuistická sdělení pacientů s těžkým perzistujícím průduš-

kovým astmatem, u kterých byla zahájena léčba monoklonální protilátkou proti IgE 
– omalizumabem. Zdůrazňuje, že pro klinický úspěch této léčby je především nutné, 
aby významným etiologickým faktorem onemocnění byla alergie mediovaná protilátka-
mi IgE. Na základě této zkušenosti pak diskutuje o dalších možný indikacích použití 
omalizumabu.

Summary:
Biologic treatment of severe persistent asthma – what suggest case histories 
Author presents three case histories of patients with severe persistent bronchial ast-

hma, who were treated with anti IgE monoclonal antibody – omalizumab. He stresses 
out that allergy mediated by IgE antibodies, as a signi cant etiological factor, is parti-
cularly essential for clinical success of such treatment. Based on his experience he dis-
cusses other possible indications for omalizumab treatment.

Bystroň, J. Biologická léčba u těžkého perzistujícího astmatu – co nám naznačují kazuistiky. Kazuistiky 
v alergologii, pneumologii a ORL 7, č. 1: 20  –24, 2010.

Klíčová slova:

omalizumab
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severe persistent 
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Jaromír Bystroň
Oddělení alergologie a klinické imunologie, FN Olomouc

Úvod

Biologická léčba je v klinické praxi známa a používána více než 
15 let (aplikace interferonu alfa v hematologii, interferonu beta 
v léčbě roztroušené mozkomíšní sklerózy nebo první monoklonální 
protilátky proti TNF alfa v revmatologii). Alergologie stále čekala 
na první klinicky účinnou biologickou léčbu a v posledních letech 
se dočkala zavedením omalizumabu – monoklonální protilátky 
proti molekule IgE do klinické praxe. V České republice máme 
možnost používat omalizumab (Xolair) od roku 2008. Vzhledem 
k tomu, že biologická léčba je ekonomicky velmi náročná, je sou-
středěna do specializovaných center, ve kterých by mělo být zajiš-
těno její plně kvali kované použití. 

Od roku 2008 máme v České republice v 8 centrech (Fakultní 
Thomayerova nemocnice, FN Motol, Nemocnice České Budějovice, 
FN Plzeň, FN Hradec Králové, FN Brno, FN Olomouc a FN Ostra-
va) možnost využít tuto léčbu – za přesně de novaných podmínek 
–u pacientů s těžkým průduškovým astmatem. Probíhá ve vyjme-
novaných centrech ve spolupráci pneumologa a alergologa/klinic-
kého imunologa. V roce 2009 bylo prostřednictvím VZP zajištěno 

nancování léčby omalizumabem pro 100 pacientů. Podmínky pro 
zařazení pacienta do léčebného programu byly následující: 

• léčba těžkého perzistujícího alergického astmatu u pacientů 
starších 12 let;

• v průběhu posledního roku dokumentovány minimálně dvě 
těžké exacerbace astmatu navzdory vysokým dávkám inhalač-
ních kortikosteroidů a dlouhodobě působících inhalačních be-
ta2-mimetik nebo trvalé či intermitentní léčbě perorálním kor-
tikosteroidem;

• pacienti dodržují zákaz kouření;

• pacienti mají pozitivní kožní testy nebo reaktivitu in vitro na 
celoroční vzdušný alergen;

• vstupní sérová hladina celkového IgE dosahuje minimálně 
30 UI/ml a maximálně 700 UI/ml;

• snížená funkce plic (FEV1 pod 80 % n. h.);

• léčba bude přerušena u pacientů, u kterých se neprokáže ade-
kvátní odezva na terapii do 16 týdnů.
Do konce ledna 2010 byl omalizumab podán v České republice 

155 pacientům a v současné době je aktuálně léčeno 137 osob.

Monoklonální protilátka proti molekule IgE (omalizumab) 
léčebně zasahuje u pacientů s alergickým astmatem (s význam-
ným etiologickým podílem IgE protilátek) na několika úrovních. 
Vyvazuje molekuly volného IgE a vytváří imunokomplexy, které 
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nejsou schopné aktivovat vysocea nitní IgE receptory, dále pře-
rušuje zánětlivou kaskádu, potlačuje expresi IgE receptorů na žír-
ných buňkách, bazo lech a dendritických buňkách. Svým účinkem 
na volné molekuly IgE a receptory pro IgE sekundárně ovlivňu-
je i eozino lii v periferní krvi, ve sputu a submukóze. Ovlivňuje 
hladiny zánětlivých cytokinů, jakými jsou IL-2, IL-4, IL-5, IL-13 
a GM-CSF, a tím i aktivitu lymfocytů T a B. Tímto komplexním 
působením tlumí časnou i pozdní fázi odpovědi na alergenovou 
provokaci. Dosud provedené klinické studie jednoznačně potvr-
zují, že u pacientů s těžkým perzistujícím alergickým astmatem 
omalizumab jako přídatná léčba k nejlepší dostupné terapii sig-
ni kantně snižuje:

• klinicky významné či těžké exacerbace; 

• návštěvy pohotovosti, potřebu hospitalizace.
Omalizumab rovněž mimo jiné významně zlepšuje kvalitu 

života i symptomy astmatu a vykazuje bezpečnost a tolerabilitu 
srovnatelnou s placebem.

Několik následujících zkrácených kazuistik naznačuje širší 
možnosti použití tohoto přípravku.

Kazuistika 1
33letá žena, původní profesí zdravotní sestra (pro alergii na 

dezinfekční prostředky musela odejít ze zdravotnictví), nyní ma-
nažerka podhorského hotelu, nekuřačka. 

Z anamnézy: otec bronchitik, ostatní nejbližší (matka, sestra) 
zdraví. Narozena předčasně v 8. měsíci, nedonošená, nekojená, 
vývoj však normální, sledována jen ambulantně. První respirač-
ní infekce ve 3 měsících s protrahovaným kašlem, který skončil 
v 6 měsících hospitalizací. Od té doby častější respirační infekce, 
podávána imunomodulace, pobyty v ozdravovnách. Období mezi 
12. a 14. rokem bez větší nemocnosti. Následně opět častější in-
fekce dýchacích cest, opakovaně chronické rýmy, sinusitidy, záněty 
plic – naposledy v roce 2008.

Pro recidivující rýmy provedena v 19 letech úprava nosní pře-
pážky a snesení sliznice – od té doby bez rinitických potíží. V roce 
1999 zjištěn gastroezofageální re ux, který intermitentně léčen 
(cisaprid, omeprazol).

Alergologická anamnéza: v 10 letech velká lokální reakce po 
bodnutí sršněm, od dětského věku pylová alergie a reakce na vět-
ší koncentrace prachu, postupně i alergické reakce na kontakt se 
zvířaty (pes) a reakce na některé květiny (lilie). Od 20 let otoky 
v obličeji po alkoholu. Po nástupu do zaměstnání (zdravotní ses-
tra) inhalační alergie, dušnosti po expozici dezinfekčním pro-
středkům (Jodisol).

Výrazné zhoršení alergických potíží po 2. porodu ve 27 letech 
– komplikovaná gravidita s opakovanými infekcemi, antibiotickou 
léčbou, pro dechové potíže často infuzní léčba s teofylinem, x-
ní kombinace budesonid/formoterol (Symbicort 6/400 až 2-0-2),
salbutamol (Ventolin) dle potřeby, montelukast (Singulair 10 mg 
0-0-1). Po 2. porodu rozvoj alergie na léky – ACP, Alnagon, Algi-

fen – s projevy otoku jazyka, Quinckeho otoků až anafylaxe. Při 
zhoršení zdravotního stavu podávány nárazové kúry prednisonem 
(naposledy podzim 2008 pro těžký astmatický záchvat po nadý-
chání kouře z kamen na pevná paliva). Počátkem roku 2009, před 
operací kolenních vazů a zvažovanou operací varixů, vyšetřena 
expozičním testem na lokální anestetika (Prokain, Mezokain, 
Markain – negativní) a nimesulid (Coxtral), který byl pozitivní 
(po aplikaci 1/12 tablety se objevuje kašel, exspirační pískoty; 
bronchodilatační test s aplikací salbutamolu pozitivní). V průbě-
hu dubna 2009 zvládla operaci kolenních vazů a následně i varixů 
na dolních končetinách po klasické předoperační přípravě u ak-
tivních astmatiků. Následně v květnu 2009 opět zhoršení dýchá-
ní – hlavně po fyzické zátěži a kontaktu se psem byla potřeba na-
vyšovat dávky Symbicortu na 400-400-600/24 hodin a navzdory 
této léčbě vyžadoval stav pacientky přidávání salbutamolu (Ven-
tolin) 2–5krát/24 hodin. V noci se budila 2–3krát do týdne pro 
dušnost a kašel. Doporučeno vyšetření v našem centru a zvážení 
léčby omalizumabem (Xolair).

Při vstupním vyšetření (při zavedené léčbě Symbicort Turbu-
haler 12/400 2-2-2, Singulair 10 mg 0-0-1, desloratadin (Aerius) 
5 mg, Ventolin cca 2–3krát/24 hodin):

• lehká ventilační porucha: FEV1 74 % n. h., FVC 87 % n. h., PEF 
50 % n. h., MEF25–75 49 % n. h., s výraznější obstrukcí v peri-
ferních dýchacích cestách;

• test kontroly astmatu: 15 bodů;

• imunologické vyšetření: leukocyty 4,2×109/l, KO v normě, diff 
5 % eozino lů (APE 0,21×109/l), normální zastoupení subpo-
pulací CD3+, CD4+, CD8+, CD16+56+, CD19+, normální 
hodnoty IgM, IgA, IgG, CRP;

• celkové IgE 87 UI/ml, speci cké IgE (Phadia CAP RAST FEIA): 
pes (2. tř.), pyly travin (1. tř.), roztoči, jed včelí, vosí – nega-
tivní.
Vzhledem k zavedené léčbě neprovedeny kontrolní kožní testy 

(z místně příslušné alergologické ambulance dokumentovány po-
zitivní časné reakce na pyly travin, roztoče, psí srst).

Stav hodnocen jako těžké perzistující průduškové astma s etio-
logickou spoluúčastí alergické složky (roztoči, pyly, zvířecí aler-
geny – pes, alergie na aspirin a směsné preparáty, nimesulid, Jo-
disol) a opakovaných infekcí dýchacích cest, s projevy výrazné 
bronchiální hyperreaktivity a negativním vlivem gastroezofage-
álního re uxu. 

Vzhledem k tomu, že stav odpovídal kritériím pro léčbu oma-
lizumabem, bylo zahájeno podávání Xolairu. Na základě hodnoty 
celkového IgE (87 UI/ml) a hmotnosti (62 kg) byla dne 11. června 
2009 zahájena léčba dávkou 150 mg/2 týdny s. c. 

Po 3 měsících terapie pacientka udávala zlepšení sezónních po-
tíží rinokonjunktivitidy a zlepšení tolerance fyzické zátěže (opět 
mohla začít s turistikou, jízdou na kole). Úlevové dávky salbuta-
molu (Ventolin) mohla zredukovat ze 3–5 denně na 5 dávek za 
týden (vždy při výraznější zátěži při rekreačním sportu). Moh-
la redukovat aplikace Symbicortu na 200-200-200 při zachování 

BIOLOGICKÁ LÉČBA U TĚŽKÉHO PERZISTUJÍCÍHO ASTMATU  CO NÁM NAZNAČUJÍ KAZUISTIKY

Quincke Heinrich Irenaeus (1842–1922) – německý internista a chirurg. Medicínu studoval mj. v Berlíně u R. Virchowa. Doktorát tam získal v r. 1863. Pracoval v nemocnicích 
ve Vídni, Berlíně, Bernu a Kielu. V Berlíně 1870 habilitoval v oboru interního lékařství. V oboru interní medicíny se stal známým především zavedením lumbální punkce jak pro 
diagnostiku, tak pro léčebné účely. V CSF stanovoval hladiny proteinů a cukrů u purulentní meningitidy a byl první, kdo prováděl punkci mozkových komor pro získání CFS hyd-
rocefalických dětí. Upřesnil popis klinického obraz angioedému, který se nyní označuje jako Quinckeho edém. Ačkoli internista, zajímal se též intenzivně o chirurgii plic. (zdroj in-
formací: archiv redakce)
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léčby montelukastem (Singulair 10 mg 0-0-1) a desloratadinem 
(Aerius 5 mg denně).

Kontrolní spirometrie zlepšená: FEV1 2,77 l (85 % n. h.), FVC 
3,46 l (93 % n. h.), PEF 5,09 l/s (71 % n. h.) již na úrovni normál-
ních hodnot. Test kontroly astmatu: 17 bodů. Pacientka hodnotí 
aplikace Xolairu jako přínos a pokračuje v další léčbě.

Po 6 měsících udává opět další stabilizaci stavu. Po decho-
vé stránce zvládá veškeré aktivity, zcela vymizely noční decho-
vé potíže, salbutamol (Ventolin) aplikuje jen 3krát za týden (při 
kontaktu se psem při návštěvě rodičů), přestalo jí vadit kolísání 
teploty prostředí. Při prodloužení intervalů aplikace Xolairu na 
4 týdny se stabilizovala na původní váze, vymizely otoky dolních 
končetin a bolesti hlavy jsou mírnější a trvají jen 2–3 dny, zvládá 
je paracetamolem (Panadol) a zčásti jejich původ přičítá psychic-
kým stresům v rodině (závažné onemocnění otce a následně zjiš-
těný tumor u dcery). Nárazově měla dechové potíže při exacerba-
ci GER (delší dobu nebrala léky), které zvládla úlevovou aplikací 
salbutamolu (Ventolin) a opět zpravidelněním léčby GER. Kont-
rolní spirometrie: stabilizované normální ventilační funkce FEV1 
86 % n. h., FVC 92 % n. h., PEF 66 % n. h., MEF25–75 66 % n. h. se 
známkami lehké obstrukce periferie. Test kontroly astmatu: 20 
bodů (viz tabulka č. 1).

Půlroční léčbu omalizumabem (Xolair 150 mg každé 4 týdny 
s. c.) hodnotí pacientka jako výrazný přínos ve zlepšení svého zdra-
votního stavu. Tento přínos si subjektivně uvědomuje a je i objek-
tivně pozorovatelný v následujících skutečnostech:

• vymizely noční dechové potíže;

• zmírnily se denní dechové potíže, které ji tč. dovolují veškerou 
běžnou denní aktivitu včetně oblíbeného rekreačního sportu 
(cyklistika, horská turistika);

• úlevovou léčbu používá jen výjimečně při nemožnosti vyhnout 
se kontaktu se psem, při zhoršení příznaků GER a při enormní 
fyzické zátěži;

• v průběhu letní sezóny se výrazně zmírnily sezónní projevy ri-
nokonjunktivitidy, které zvládla jen běžnou kontinuální léčbou 
desloratadinem;

• dochází k výraznému snížení frekvence a k mírnějšímu průběhu 
běžných respiračních infekcí, které zvládá jen symptomatickou 
léčbou;

• mohla výrazně snížit dávku Symbicortu z dávek 400-400-600 
denně na 200-200-200.
Lék snáší dobře, počáteční potíže (dlouhodoběji trvající značná 

cephalea, otoky dolních končetin, přírůstek na váze) se v průběhu 
léčby zmírnily (cephalea) nebo vymizely (otoky dolních končetin, 
přírůstek na váze).

Kazuistika 2
47letý muž, nekuřák. V kojeneckém věku prodělal černý kašel, 

jinak vážněji nemocen nebyl.
Od narození měl atopický ekzém – zprvu hlavně v obličeji, ale 

postupně ložiska ekzému i na jiných částech těla a v 19 letech se 
rozvinula i generalizovaná forma ekzému. Ekzém se zklidnil až 
poslední roky, kdy byl pacient léčen systémovými kortikosteroidy 
pro těžké průduškové astma. 

V alergologické anamnéze se dále setkáváme s těžkými reak-
cemi na bodnutí hmyzem (ve 25 letech měl anafylaktickou reakci 
po bodnutí včelou), ve 28 letech anafylaktická reakce po použití 
penicilínu. Nekonstantně reaguje zhoršením dýchání i na někte-
ré potraviny – čokoládu, kořeněná jídla, papriku. Z inhalačních 
alergenů mu vadí hlavně pyly v období kosení trávy a sušení sena, 
vadí mu zvýšená prašnost v domácnosti, vadí mu kontakt se srst-
natými zvířaty.

Od dětství léčen pro průduškové astma, měl časté potíže s in-
fekcemi dýchacích cest, časté bronchitidy, obstrukční bronchitidy, 
často hospitalizován a nevyhnul se ani hospitalizaci na jednotce 
ARO pro těžkou exacerbaci astmatu.

Dispenzarizován v regionální pneumologické ambulanci s dia-
gnózou těžké perzistující průduškové astma s etiologickou spolu-
účastí alergické složky a opakovaných infekcí dýchacích cest. Léčen 
kombinovanou antiastmatickou léčbou. Od listopadu 2008 konti-
nuální dávka prednisonu 20 mg denně (10-10-0) při současné léč-
bě xní kombinací utikason/salmeterol (Seretide 50/500 1-0-1), 
cetirizinem (Zodac 1-0-0), salbutamolem (Buventol Easyhaler) dle 
potřeby (4–5krát denně) a dle potřeby i nebulizace salbutamolu 
(Ventolin). Z antiastmatik neměl dosud antileukotrieny.

Z regionální pneumologické ambulance odeslán s výše uve-
denou anamnézou a s laboratorními hodnotami (celkové IgE 

BIOLOGICKÁ LÉČBA U TĚŽKÉHO PERZISTUJÍCÍHO ASTMATU  CO NÁM NAZNAČUJÍ KAZUISTIKY

FEV1

(l)
FVC
(l)

PEF 
(l/s)

MEF25–75

(l/s)
TKA

(body)
prednison

před nasazením omalizumabu (Xolair) 2,38 3,25 3,59 1,93 15
nárazová kůra
cca 2krát/rok

po 6 měsících léčby 2,77 3,44 4,73 2,60 20 0

Tab. č. 1
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99 UI/ ml, pozitivní kožní testy na roztoče a pyly jarních stro-
mů, hodnoty FEV1 74 % n. h. i při uvedené léčbě) k léčbě anti-
-IgE (Xolair).

Vstupní laboratorní vyšetření: leukocyty 11,8 ×109/l (neutro-
ly 65 %, monocyty 15 %, lymfocyty 18 %, eozino ly 2 %), bio-

chemické hodnoty (urea, kreatinin, bilirubin, ALT, AST, Na, K, 
Cl) v normě, celkové IgE 65 UI/ml, speci cké IgE (Phadia CAP 
RAST FEIA): pyly travin (3. tř.), kočka, pes (2. tř.), roztoči – ne-
gativní, pyly jarních stromů – negativní. Základní imunologické 
vyšetření v normálních referenčních rozpětích.

Spirometrické vyšetření (při zavedené léčbě) FEV1 52 % n. h., 
FVC 64 % n. h., PEF 33 % n. h., MEF25–75 30 % n. h. – potvrzuje 
středně těžkou ventilační poruchu s výraznou obstrukcí v perifer-
ních dýchacích cestách. FENO-Niox 24 ppb. Saturace O2 97 %.

Kožní testy nebyly prováděny vzhledem k zavedené antialergic-
ké léčbě (cetirizin 5 mg, prednison 20 mg). Test kontroly astma-
tu: 7 bodů (a to jen proto, že své astma při dlouhodobosti potíží 
ocenil jako částečně kontrolované – 3 body).

Vzhledem k tomu, že pacient odpovídal podmínkám pro za-
hájení podávání omalizumabu (Xolair), byla na základě hodnoty 
celkového IgE (66 UI/ml) a váhy (90 kg) dne 22. května 2009 za-
hájena léčba dávkou 300 mg/4 týdny s. c. 

Aplikaci omalizumabu snáší dobře, místní reakce nejsou 
žádné, po aplikaci se však cítí spavější – po příjezdu domů v den 
aplikace spí 12 hodin, pak je však již bez potíží. V průběhu prv-
ních 3 měsíců léčby si uvědomoval výrazné zlepšení sezónních 
alergických potíží, při zavedené léčbě má jen občasné kýchání 
(hlavně při přechodu teplo–chlad). Výrazně se snížila potřeba 
úlevové léčby salbutamolem (Buventol Easyhaler) – jen 1–2krát 
denně, neprodělal žádný respirační infekt, mohl snížit postup-
ně dávku prednisonu na 10 mg denně a přestože dostal 3 vosí 
žihadla najednou, měl pouze místní reakci s mírným ztížením 
dechu, které zvládl jen nárazovou dávkou antihistaminika. Test 
kontroly astmatu: 14 bodů.

V září absolvoval klimatickou lázeňskou léčbu (Karlova Stu-
dánka), kde se cítil velmi dobře, jeho zdravotní stav se dále sta-
bilizoval.

Po 6 měsících léčby 20. listopadu 2009 konstatuje, že jeho 
zdravotní stav je stabilizovaný, denní dávku prednisonu mohl sní-
žit na 5 mg, pokračuje v kontinuální léčbě xní kombinací uti-
kason/salmeterol (Seretide Discus 50/500 1-0-1), úlevovou léč-
bu salbutamolem používá jen 2–3krát do týdne (1 dávku, vesměs 
jen při větší fyzické zátěži – rychlá chůze do kopce), nemá žádné 
noční dechové potíže. Při běžných nachlazeních zvládá stav jen 
symptomatickou léčbou (čaje, expektorancia), infekce již „nepře-
cházejí na průdušky“.

Spirometrické vyšetření: mírné zlepšení ventilačních funkcí 
FEV1 58 % n. h., FVC 95 % n. h., PEF 50 % n. h., MEF25–75 29 % n. h. 
s přetrvávající výraznou periferní obstrukcí. Test kontroly astma-
tu: 21 bodů (viz tabulka č. 2).

Lék snáší stále velmi dobře, přetrvává jen zvýšená únava v den 
aplikace trvající asi 12 hodin.

Půlroční léčbu omalizumabem (Xolair 300 mg každé 4 týdny 
s. c.) hodnotí pacient jako výrazný přínos ke zlepšení svého zdra-
votního stavu. Tento přínos si subjektivně uvědomuje a je i objek-
tivně pozorovatelný v následujících skutečnostech:

• vymizely noční dechové potíže;

• zmírnily se denní dechové potíže, které mu tč. dovolují veške-
rou běžnou denní aktivitu a úlevovou léčbu používá jen výji-
mečně při výrazné fyzické zátěži;

• v průběhu letní sezóny se výrazně zmírnily sezónní projevy ri-
nokonjunktivitidy, které zvládal jen běžnou kontinuální léčbou 
cetirizinem;

• přestože v průběhu léta dostal najednou 3 vosí žihadla, stav 
proběhl pouze s mírnou lokální reakcí a lehkým ztížením de-
chu, které zvládl jen nárazovou aplikací antihistaminika;

• běžné respirační infekce mají výrazně mírnější průběh, který 
zvládá jen symptomatickou léčbou (čaje, expektorancia). Infek-
ce již „nepřecházejí na průdušky“;

• mohl výrazně snížit denní dávku prednisonu z 20 mg na 5 mg, 
což bylo spojeno i s žádoucí redukcí váhy o 6 kg.

Kazuistika 3
40letý muž, automechanik, v rodinné anamnéze jen pozitivní 

mírný nález atopického ekzému u otce. V dětství častější nemoc-
nost s katary horních cest dýchacích. 

V alergologické ambulanci sledován přes 20 let pro chronickou 
rýmu s nálezem nosních polypů, pro které opakovaně prováděny 
polypektomie. Zjištěna přecitlivělost na acylpyrin. Léčen postupně 
ketotifenem (Zaditen), fenoterolem+kromoglykátem (Ditec), te-
ofylinovými preparáty, inhalačními beta2-mimetiky a od počátku 
i inhalačními kortikoidy, jak postupně přicházely na náš trh. Přes 
tuto léčbu vyžadoval při infekcích dýchacích cest hlavně v období 
podzim-jaro, ale i v období letních horkých dnů nárazovou tera-
pii systémovými kortikosteroidy, nebo i hospitalizace pro výrazné 
exacerbace astmatu. K nejvýznamnějším komorbiditám pak patřil 
gastroezofageální re ux, který se stabilizoval na pravidelné léčbě 
omeprazolem a ranitidinem. 

V posledních letech, při využití současných moderních an-
tiastmatik ( utikason se salmeterolem (Seretide Discus 50/200 
1-0 -1), montelukast (Singulair 10 mg 0- 0-l), teofylin (Euphyl-
lin CR N 300 mg 1-0-1), utikason propionát (Flixonase nasal) 
a cetirizin) nevyžadoval při exacerbacích hospitalizace, ale mi-
nimálně 2–3krát do roka se jeho léčba neobešla bez nárazového 
podání systémových kortikosteroidů (hlavně v letních měsících), 
protože navýšení inhalačních steroidů nebylo účinné, a antibiotik 
v období výrazných změn počasí (při přechodu podzim–zima či 
zima–jaro). Aplikace úlevové léčba (salbutamol) 1–2krát za noc 
a 3–5krát v průběhu dne.

BIOLOGICKÁ LÉČBA U TĚŽKÉHO PERZISTUJÍCÍHO ASTMATU  CO NÁM NAZNAČUJÍ KAZUISTIKY

FEV1

(l)
FVC
(l)

PEF 
(l/s)

MEF25–75

(l/s)
TKA

(body)
prednison
(mg/den)

před nasazením omalizumabu (Xolair) 2,0 3,05 3,01 1,27 7 20

po 6 měsících léčby 2,24 4,47 4,55 1,21 21 5

Tab. č. 2
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Vstupní vyšetření před nasazením Xolairu vykazovalo násle-
dující nálezy: celkové IgE 642,1 UI/ml, eozino ly 4–8 %, speci-

cké IgE: kočka, pes (3. tř.), pyly, roztoči – negativní. Základní 
hodnoty spirometrie: FEV1 75 % n. h., FVC 92 % n. h. Test kont-
roly astmatu: 18 bodů.

Od listopadu 2008 zahájena léčba omalizumabem v dávce 
300 mg/měsíc. Po 9 měsících konstatuje výrazné zlepšení zdra-
votního stavu, které se projevilo:

• vymizením nočních potíží;

• zlepšením tolerance fyzické zátěže a snížením potřeby salbu-
tamolu na jednu dávku za měsíc;

• výrazným zklidněním „letních rinitických potíží“ s následují-
cími dušnostmi;

• zlepšením tolerance kontaktu se zvířaty (hlavně se psem);

• po celou dobu nepotřeboval podání systémových kortikosteroi-
dů a nemusel zvyšovat ani dávku inhalačních kortikosteroidů;

• objektivně došlo k normalizaci hodnot spirometrie (FEV1 91 % 
n. h., FVC 92 % n. h.);

• test kontroly astmatu: 24 bodů.
Po celou dobu snášel aplikace dobře, bez celkových či lokál-

ních reakcí.

Závěr
Biologická léčba monoklonální protilátkou proti molekule IgE 

– omalizumabem (Xolair) je novou možností léčby alergických 
onemocnění. V České republice je zatím hrazena jen pro omezený 
počet pacientů s těžkým alergickým astmatem ve vybraných cen-
trech. Je potřeba si uvědomit, že se nejedná o léčbu těžkého 
astmatu, ale o léčbu alergie, tak že užitek této léčby můžeme 
pozorovat jen u pacientů, u kterých je podstatnou etiologickou 
složkou právě alergie. U správně zvolených pacientů pak můžeme 
dosáhnout vynikajících výsledků, ve které sami nemocní předtím 
nedoufali, jak dokládají výše zmíněné kazuistiky. 

Samozřejmě, že ne u všech pacientů docílíme podobný efekt, 
protože na etiologii těžkého průduškového astmatu se často podílí 
značné množství faktorů. Dle našich zkušeností alergická etiologie 
nebývá u těžkých astmatiků v dospělém věku nejvýznamnějším 
etiologickým faktorem. Významnější se zdají být především časté 

BIOLOGICKÁ LÉČBA U TĚŽKÉHO PERZISTUJÍCÍHO ASTMATU  CO NÁM NAZNAČUJÍ KAZUISTIKY

infekce dýchacích cest a další komorbidity (ischemická choroba 
srdeční, hypertenze, vertebrogenní algický syndrom, gastroezofa-
geální re ux ad.). Avšak u pacientů, u kterých má alergická etio-
logie své významné místo, můžeme jejím ovlivněním-utlumením 
účinně stabilizovat celkový zdravotní stav (např. podstatně snížit 
frekvenci a intenzitu infekcí dýchacích cest), což umožní i lepší 
ovlivnění ostatních komorbidit. Z výše uvedených kazuistik i z vý-
sledků ostatních pacientů sledovaných v našem centru pro aplikaci 
omalizumabu můžeme zdůraznit následující efekty léčby:

• vymizení nočních dušností;

• snížení potřeby úlevové léčby a hlavně dávek systémových kor-
tikosteroidů;

• sníženou reakci na ostatní významné alergeny (pyly travin, 
stromů, na hmyzí alergeny, alergeny zvířecí);

• stabilizaci zdravotního stavu se sníženou frekvencí a závažností 
infekcí dýchacích cest;

• zlepšení tolerance fyzické zátěže, zlepšení kvality života.

Na základě těchto poznatků se pak nabízejí další možnosti po-
užití omalizumabu i v jiných diagnózách než jen u těžkého aler-
gického astmatu – například u atopického ekzému, chronických 
kopřivek, které jsou prokazatelně mediované prostřednictvím 
speci ckých IgE protilátek, anebo pro sezónní aplikaci u pacientů 
s přecitlivělostí na hmyzí alergeny či pylové alergeny v období, než 
se dostatečně uplatní alergenová imunoterapie. Na tomto místě je 
zvláště důležité si uvědomit, že omalizumab – monoklonální pro-
tilátka proti IgE – není lékem na těžké průduškové astma, ale je 
lékem proti alergii zprostředkované IgE protilátkami s jakoukoliv 
klinickou manifestací.

doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.
Oddělení alergologie a klinické imunologie
FN Olomouc
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
e-mail: jaromir.bystron@fnol.cz

František Novotný

Atopický ekzém
Atopický ekzém je hojně rozšířené onemocnění, zejména v dětské populaci. Jednotlivé ka-

pitoly publikace jsou věnovány incidenci a patogenezi tohoto onemocnění, jsou popsána vy-
šetření, která je nutné provádět při diagnostice. Důležitou součástí knihy je přehled možností 
léčby – zevní, vnitřní i fyzikální terapie. Autor nezapomíná ani na alternativní možnosti léčby 
a preventivní opatření, která mohou výskyt onemocnění mírnit. Publikace bude jistě přínosná 
nejen pro lékaře, ale i pro pacienty a jejich rodinné příslušníky.

Triton, Praha, 2010. ISBN 978-80-7387-202-1. Pevná vazba 104 stran A5.
Knihu je možné si objednat na webové adrese www.tridistri.cz
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Rozhovor

Centrum pro obtížně 
léčitelné astma
Fakultní Thomayerovy 
nemocnice v Praze

V prvním letošním čísle bychom vám rádi představili další z pracoviš  Národního centra pro těžké 
astma. Proto jsme na počátku roku navštívili Pneumologickou kliniku 1. lékařské fakulty Univer-
zity Karlovy a Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou v Praze. O rozhovor jsme požádali
as. MUDr. Jana Chlumského, Ph.D., vedoucího lékaře krčského Centra pro obtížně 
léčitelné astma.

Plicní oddělení bylo zde v Krči, v tehdejších Masarykových 
domovech, založeno na sklonku roku 1947 a v následujících 
letech prošlo celou řadou zásadních změn. Můžete alespoň 
stručně přiblížit našim čtenářům současnou podobu Pneu-
mologické kliniky 1. LF UK a FTNsP?

Je pravdou, že Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN prošla 
v posledních 10 letech rychlým vývojem a v současnosti je největ-
ším fakultním pneumologickým pracovištěm v České republice. 
Má tři standardní lůžková oddělení (obecná pneumologie, pneu-
moonkologie, pneumoinfekce), Jednotku intenzivní péče o pěti 
lůžcích, z toho dvě lůžka resuscitační péče, Spánkovou laboratoř, 
oddělení pro citlivou tuberkulózu a oddělení pro multirezistentní 
formy tuberkulózy. Ambulantní část kliniky má vedle ambulance 
obecné pneumologie řadu specializovaných ambulancí (onkolo-
gickou, alergo-imunologickou, ambulanci pro intersticiální plicní 
procesy, ambulanci bronchiální obstrukce, ambulanci pro odvyká-
ní kouření), moderně vybavené bronchologické pracoviště s mož-
nostmi intervenčních zákroků a v současné době nejlépe vybave-
nou funkční laboratoř v České republice.

Z toho vyplývá, že Pneumologická klinika poskytuje komplexní 
péči nejen pacientům svých spádových oblastí, ale v řadě oblastí je 
její péče nadregionální. Jde především o infekční onemocnění plic 
a pohrudnice, intersticiální plicní procesy, obtížně léčitelné astma, 

Kontakty:
Lékaři: MUDr. Jan Chlumský, Ph.D., 
MUDr. Lucie Heribanová
jan.chlumsky@ftn.cz
lucie.heribanova@ftn.cz 
Sestra: Jitka Kamarýtová
tel.: 261 082 422, 261 083 384
Přednosta kliniky: prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.
Primář kliniky: doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

biologickou léčbu plicních nádorů. Navíc oddělení pro multirezis-
tentní formy tuberkulózy a Centrum pro de cit alfa-1 antitrypsinu 
mají celostátní působnost.

Vra me se nyní k Národnímu centru pro těžké astma. Před-
pokládám, že se na tomto projektu podílíte od jeho počátku, 
je to tak?

Řada lékařů, zejména z fakultních pracoviš , se již dlouhou 
dobu zabývala péčí o pacienty s obtížně léčitelným astmatem. 
Teprve iniciativa hradecké kliniky vedla k vytvoření jakési celoná-
rodní sítě těchto pracoviš  a naše klinika byla u jejího zrodu. Spolu 
s dr. Sedlákem (FN Hradec Králové) a dr. Matuškou (FN Brno-Bo-
hunice) jsme také vytvořili první doporučený postup k diagnostice 
a léčbě obtížně léčitelného astmatu.

V současné podobě probíhá jeho aktualizace – je možné 
říci, kdy by měl být nový dokument schválen?

Na rozdíl od prvního vydání doporučeného postupu k diagnos-
tice a léčbě obtížně léčitelného astmatu, který byl díky komplex-
nosti zpracování velmi rozsáhlý, je jeho druhé vydání plánováno 
pro ambulantní lékaře – specialisty (především pneumology a aler-
gology) a je tudíž mnohem stručnější a má přehlednější formát. 
V současnosti jsou zapracovávány připomínky oponentů a předpo-
kládáme, že bude schválen výbory obou hlavních sdílejících spo-
lečností (ČPFS a ČSAKI) na jejich nejbližších schůzích.

Revizí prochází rovněž registr pacientů s obtížně léčitel-
ným astmatem. Na tomto místě bychom však měli zmínit také 
mezinárodní registr biologické léčby – jak je koncipován a jaké 
výstupy nabízí?

Mezinárodní registr léčby těžkého astmatu monoklonální pro-
tilátkou anti-IgE vede společnost Novartis a je svým charakterem 
určen především ke sledování bezpečnosti této léčby. Nábor pa-
cientů do tohoto registru byl již ukončen a nyní do něj vkládáme 
data kontrolních návštěv prvních zařazených pacientů. Pro lékaře 
však z tohoto registru neexistuje žádný praktický výstup a to byl 
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jeden z důvodů, proč se NCTA rozhodlo založit registr národní, 
který je v tuto chvíli již plně funkční a poskytuje základní demo-
gra cká i klinická data pacientů ze všech center.

Jednotlivá centra NCTA zabezpečují pro pacienty s obtížně 
léčitelných astmatem specializované vyšetřovací a léčebné po-
stupy. Které z nich jsou dostupné ve Vašem centru? Se který-
mi dalšími pracovišti při zajištění péče o nemocné s OLA spo-
lupracujete?

Naše centrum je k péči o pacienty s OLA plně vybavené, až 
na některé specializované ORL výkony jsme zcela soběstační, na-
opak některé ze spektra našich výkonů nabízíme k využití ostat-
ním pracovištím. Proto řada pacientů, kteří u nás byli vyšetřováni, 
pochází z různých koutů České republiky. 

Všechna centra zapojená v NCTA jsou samostatná a schopná 
se o pacienty s OLA postarat v rámci standardní péče, spolupráce 
mezi centry je proto ve většině případů konzultační. Spolupráce 
center NCTA má rovněž edukační charakter a kromě prezenta-
cí svých výsledků na kongresech se zástupci jednotlivých center 
pravidelně dělí o své zkušenosti s terénními lékaři na Seminářích 
pořádaných každoročně Nadačním fondem ASTMA.

Jaká je spádová oblast Vašeho centra a jak je péče o pacien ty 
s obtížně léčitelným astmatem organizována?

Naše centrum má ze všech center na starosti největší spádovou 
oblast. Patří do ní Praha, Středočeský, Liberecký a Ústecký kraj, 
dohromady jde přibližně o 3,5 mil. obyvatel, jinými slovy praktic-
ky třetina celé České republiky.

Naprostá většina pacientů je u nás vyšetřována ambulantně, jen 
ti, kteří mají zásadní problém s dopravou, jsou přijímáni ke krátko-
dobé hospitalizaci. Pacienty vyšetřujeme podle dnes již zavedeného 
protokolu tak, abychom jednak potvrdili základní diagnózu, a pak 
vyloučili onemocnění, které svými projevy mohou astma imitovat, 
případně zhoršovat jeho průběh. S ohledem na správné stanovení 
diagnózy považujeme tento postup za zásadní.

V minulých dílech našeho cyklu opakovaně zaznělo, že obtíž-
ně léčitelné astma je potvrzeno u méně než poloviny nemocných. 
V některých případech je však chybně stanovena už základní dia-
gnóza – asthma bronchiale. Na Vaší klinice je přítomnost, resp. ne-
přítomnost astmatu, jeho tíže a úroveň kontroly sledována v rám-
ci průřezové studie. Můžete uvést podrobnější informace?

Stanovení diagnózy astmatu není vždy jednoduchou záležitostí, 
protože se opírá o správně odebraná anamnestická data podepřená 
především funkčním vyšetřením plic. Naše pracoviště bylo prvním 
z center, kde se morfologická veri kace astmatu stala rutinní sou-
částí algoritmu vyšetřování pacientů s podezřením na OLA, pro-
tože průkaz remodelačních změn ve stěně průdušek považujeme 

za zásadní pro stanovení správné diagnózy 
astmatu. Navíc hodnocení zánětlivých změn 
nám mnohdy pomůže určit fenotyp astma-
tu, a tudíž předpovědět efekt terapie. Bron-
choskopické vyšetření, při kterém vzorky 
odebíráme, v našem centru podstoupí kaž-
dý pacient s podezřením na OLA. Právě toto 
vyšetření nám umožnilo téměř exaktně určit 
podíl chybných diagnóz, určit přínos ostat-
ních, vesměs neinvazivních testů ke správ-
né diagnostice astmatu a v neposlední řadě 
i vybírat ty nejvhodnější pacienty k indika-
ci biologické léčby. Ke sledování kontroly 
onemocnění, a tudíž i efektivity podávané 
léčby, včetně té biologické, používáme ved-
le klasických testů řadu moderních a dosud 
ojedinělých metod vyšetření plicních funk-
cí, které nám pomáhají mnohem exaktněji 
sledovat klinický stav pacien tů a efekt léčby. 
V průběhu let, kdy svůj protokol aplikujeme, 
se zastoupení chybných diagnóz postupně 
zmenšuje. Jsem přesvědčen, že především 

Měření homogenity ventilace – funkce periferních dýchacích 
cest (přístroj ZAN 300)

Měření oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu (přístroj NiOX Flex)
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díky tomu, že své výsledky a zkušenosti opakovaně prezentujeme 
na odborných setkáních lékařů, čímž vzrůstá povědomí o nejčas-
tějších záludnostech stanovení správné diagnózy, zejména v pří-
padech, kdy anamnéza není pro astma zcela typická.

Existují cesty, jak by se dala současná situace dále zlepšit?
Jak jsem již uvedl, diagnóza astmatu není vždy snadná, zejména 

v případech, kdy klinický obraz není typický. V těchto případech 
může být diferenciálně diagnostická rozvaha poměrně široká. Naše 
pracoviště proto navrhlo a prezentovalo poměrně jednoduchý al-
goritmus k potvrzení či vyloučení diagnózy astmatu (dostupný ve 
sborníku abstrakt na internetových stránkách Nadačního fondu 
ASTMA: www.astma.3v.cz). V případě, že ani tento algoritmus 
nevede ke stanovení jednoznačné diagnózy, je lepší jedince odeslat 
k podrobnějšímu vyšetření do centra NCTA, než léčit antiastma-
tiky pacienta s potenciálně jinou diagnózou.

Projekt Národního centra pro těžké astma vstupuje do pá-
tého roku své existence. Do jaké míry plní očekávání, která 
jste do něj na počátku vkládali, a jaké úkoly před Vámi a Va-
šimi kolegy nyní bezprostředně stojí?

Každý z členů NCTA, ale určitě i ostatních lékařů, jistě po-
hlíží na jeho činnost s různou mírou optimismu. Každopádně ale 

musíme přiznat, že práce NCTA spíše předčila původní očekávání 
tím, že docílila určité jednoty přístupů a standardů péče a umož-
nila péči o OLA s celorepublikovým pokrytím. Zbývá do konečné 
podoby dotvořit národní registr pro pacienty s OLA, který by, na 
rozdíl od v současnosti již plně fungujícího registru biologické léč-
by OLA, obsahoval i výsledky všech provedených vyšetření v pů-
vodní podobě (včetně obrazové). Takový registr, který plánujeme 
od počátku založení NCTA, by sloužil mimo jiné také k plnohod-
notné konzultaci pacientů po internetu. Nejbližším úkolem, kte-
rý musíme bezprostředně vyřešit, je domluvení úhrad biologické 
léčby pro pacienty s OLA, která je podle předběžných zpráv VZP 
pro tento rok ohrožena nejen pro nově indikované pacienty, ale 
i pro pacienty touto léčbou již léčené.

Za rozhovor poděkovala Gabriela Bjalkovská

Pneumologická klinika 1. LF UK a FTNsP
Vídeňská 800
140 59 Praha 4-Krč
www.ftn.cz

Medzinárodná vedecká konferencia o probiotikách a prebiotikách 
– IPC2010 
The International Scienti c Conference on Probiotics and Prebiotics
15 – 17 jún 2010, Doubletree by Hilton, Košice, Slovensko

názory, prístupy a vízie. Konferencia napomôže iniciova  nové 
cezhraničné spolupráce medzi vedcami, lekármi, inštitúciami 
a spoločnos ami, ktoré sa zaoberajú touto oblas ou.
Konferencia je jedinečnou príležitos ou na stretnutie popred-
ných vedcov, výskumníkov a odborníkov z oblasti regulácie, 
ktorí dokážu, že probiotiká sú naozaj prospešné a sú spo a-
hlivým prostriedkom pri starostlivosti o zdravie a prevencii 
chorôb.

Kontakt:

info@probiotic-conference.net
www.probiotic-conference.net

Program konferencie sa zameriava na najnovšie pokroky vo 
výskume probiotík a prebiotík a ich súčasnej i budúcej úlohe 
pri starostlivosti o zdravie a prevencii chorôb, s dôrazom na 
vedecky podložené bene ty z klinických štúdií a vedeckých 
experimentov. Diskutova  sa bude aj o zdravotných účinkoch 
prospešných mikróbov, nových pokrokoch v ich výbere, identi-

kácii, produkcii, aplikácii a výkone. Témam ako bezpečnos , 
legislatívne otázky a právne zdôvodnenia sa budú venova  med-
zinárodne renomovaní odborníci. 
Cie om IPC2010 je aj preskúma  potenciál už používaných ale 
aj nových probiotík šírením najnovších poznatkov a nových 
spôsobov vo výskume probiotík. Okrem toho budú prezento-
vané nové komponenty, kontroverzné, ale vedecky podložené 

pozvánka
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13. díl – Syndrom středního laloku

Případ 20.

Zajímavý případ s 20letou historií, kromě jiného i z hlediska 
„etiologické diferenciální diagnostiky“.

Náš pacient absolvoval první vyšetření v OLÚ Jevíčko v roce 
1994 ve věku 41 let, 22 let kouřil 20 cigaret denně, profesí topenář, 
svářeč (včetně práce na ropovodu „Družba“ z bývalého SSSR).

V osobní anamnéze v roce 1990 hemoptýzy, jejichž příčina ne-
byla stanovena, v období 1993–1994 kašel s purulentní expekto-
rací, dysfonie, recidivující teploty, znovu hemoptýzy, bolesti v ob-
lasti pravého hemitoraxu. 

RTG vyšetření v červenci 1994: bronchopneumonie středního 
plicního laloku, po léčbě antibiotiky v regresi.

Bronchoskopie: mnohočetné polypózní útvary v průdušnici 
a na komisuře hlasivek, polyp rosolovité konzistence ve středním 
lobárním bronchu vpravo.

Histologie: benigní dlaždicobuněčná papilomatóza.
Pacient byl odeslán spádovým plicním oddělením do OLÚ Je-

víčko k pokusu o snesení papilomatózních formací laserem (1. hos-
pitalizace v OLÚ Jevíčko 14.–27. července 1994).

Bronchoskopické vyšetření potvrzuje výše uvedený nález.
Histologie: dobře diferencovaný skvamózní papilokarcinom 

nízkého stupně malignity (14. července 1994, prim. MUDr. L. Do-
ležel, OLÚ TaRCH Vyšné Hágy).

V průběhu tří intervenčních výkonů trvajících průměrně 45 až 
60 minut jsme všechny granulace v průdušnici i odstupu B4+5 dx. 
snesli Nd:YAG laserem. Aplikováno 964 impulsů o výstupní ener-
gii 20–80 W, celkem 67 400 J.

Po 13denní hospitalizaci byl pacient předán k další léčbě na 
ORL kliniku FN Brno-Bohunice, kde byly granulace v oblasti hla-
sivek sneseny CO2 laserem. Histologický závěr z ORL vyšetření: 
recidivující papilomatóza laryngu a trachey.

V září 1995 pacient udává kašel, expektorace, teploty a dušnost 
(2. hospitalizace v OLÚ Jevíčko 14. září–20. října 1995). 

RTG vyšetření: srdce Ao kon gurace, nezvětšené. Pravý plicní 
hilus akcentovaný, výraznější bronchovaskulární kresba parakar-
diálně vpravo. Bránice ploché, výše uložené, zevní brániční úhly 
ostré (obr. 20/1).

Zajímavé bronchologické
(a morfologické) nálezy

Bronchoskopie: obturující granulace v průdušnici (obr. 20/2 
a 20/3).

Histologie: skvamózní papilom s koilocyty – condyloma acu-
minatum (opakovaně prim. MUDr. Z. Kerekes, Patologie s. r. o., 
Litomyšl) (obr. 20/4).

Na základě opakovaných histologických nálezů (viz výše) a do-
poručení prim. Kerekese s dovětkem, že tento histologický obraz 
bývá považován za projev infekce lidskými papilomaviry (HPV), 

Pavel Bartoň1, Zoltán Kerekes2

1 OLÚ Jevíčko
2 Patologie, s. r. o., Litomyšl

Obr. 20/1: Přehledný snímek hrudníku 14. 9. 1995
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bylo provedeno vyšetření hybridizace DNA in situ z excize z prů-
dušnice (14. listopadu 1995, doc. MUDr. Z. Kolář, CSc., odd. pato-
logie FN v Olomouci) se závěrem: ve vyšetřovaných vzorcích jsou 

Obr. 20/2: Bronchoskopické vyšetření 25. 9. 1995

ložiska jader slabě pozitivních na HPV DNA. Přítomnost HPV 
v lézi je velmi pravděpodobná.

Bylo provedeno i vyšetření pacienta a jeho partnerky k vylou-
čení lézí charakteru condyloma acuminatum v oblasti genitálu 
a perianální krajině – s negativním výsledkem.

Na základě průkazu HPV byla pacientovi podávána imunomo-
dulační a virostatická léčba, nejdříve methisoprinol (Isoprinosi-
ne 500 mg 4×2 tbl po dobu 20 dnů), později opakovaně (celkem 
sedmkrát) aciklovir (Zovirax 200 mg pětkrát denně v intervalu 
4 hodin po dobu 10 dnů), naposledy v roce 2004.

Během hospitalizace v OLÚ Jevíčko v září a říjnu 1995 bylo 
provedeno 5 intervenčních bronchologických výkonů, aplikováno 
699 impulsů o výstupní energii 30–90 W, celkem 73 628 J. 

Dále byl pacient léčen ambulantně. 
Od listopadu 1995 do konce roku 1998 bylo provedeno dalších 

11 intervenčních výkonů s Nd:YAG laserem, při nichž bylo apliko-
váno 947 impulsů o výstupní energii 20–90 W, celkem 101 804 J. 

Bronchoskopie: znovu obturující granulace v průdušnici (obr. 
20/5, 20/6 a 20/9), rosolovitá formace v odstupu pravého střed-

a b

c d

Obr. 20/3: Bronchoskopické vyšetření 29. 9. 1995

a b

c d

Obr. 20/5: Bronchoskopické vyšetření 20. 11. 1995

a b

c d

Obr. 20/4: Histologie: skvamózní papilom s koilocyty

Obr. 20/6: Bronchoskopické vyšetření 28. 11. 1995

a b

c d
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ního lobárního bronchu (obr. 20/7 a 20/8 a; 20/8 c, d – po laser-
terapii).

Další pravidelné kontroly prokazovaly recidivu drobných granu-
lací v průdušnici (obr. 20/10 a–c) a recidivující obturaci středního 
lobárního bronchu (obr. 20/11 a, b – po snesení laserem) s bro-
tickými RTG změnami v oblasti středního plicního laloku.

Vývoj bronchoskopického a RTG nálezu v letech 1999–2004 
ukazují obrázky 20/12–20/18.

Znepokojivě vyzněly už histologické nálezy úvodních vyšetře-
ní z let 1994–1995 na patologickém oddělení OLÚ TaRCH Vyšné 
Hágy – 6. prosince 1995 prim. MUDr. L. Doležel píše: „Epidermoid-
ní papilom s monocelulární keratinizací. Histologicky ani cytologicky zřej-
mé známky malignity nenacházíme. Podle literatury však někteří auto-
ři v dané lokalizaci epiteliální papilomy považují za neoplazie nízkého 
stupně malignity.“

Ještě více alarmující jsou „průběžné“ závěry a doporučení prim. 
MUDr. Z. Kerekese, např. z 30. dubna 1997: „Fragmenty dlaždicobu-
něčného papilomu… Projevy buněčného neklidu se známkami počínající 

malignizace. Pravidelná klinická kontrola je bezpodmínečně nutná!“
Vykřičník za doporučením podtrhují i další nálezy – 7. května 

1997 cytologie z aspirátu a kartáčkového stěru a 5. dubna 2004 
z výplachu z B4+5dx.: atypická metaplazie až obraz dobře diferen-
covaného dlaždicobuněčného karcinomu s rohověním.

Na důrazu doporučení: „nález nutno kontrolovat a sledovat“ nic 
nemění ani histologický závěr z vyšetření 5. dubna 2004: „Papilom 
s koilocyty, závažnost cytologického nálezu přehodnocena – HPV změny“. 

Obr. 20/7: Bronchoskopické vyšetření 4. 1. (a, b) a 1. 4. 1996 (c, d)

a b

c d

Obr. 20/8: Bronchoskopické vyšetření 20. 5. 1996

a b

c

Obr. 20/9: Bronchoskopické vyšetření 16. 9. 1996

a b

c d

Obr. 20/10: Bronchoskopické vyšetření 22. 6. 1998

a b

c d

d

Obr. 20/11: Bronchoskopické vyšetření 30. 11. 1998

a b



32 KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL 1/2010

ZAJÍMAVÉ BRONCHOLOGICKÉ A MORFOLOGICKÉ NÁLEZY

Obr. 20/17: Přehledný snímek hrudníku 25. 1. 2000

Obr. 20/12: Bronchoskopické vyšetření 11. 3. 1999

a b

c d

Obr. 20/13: Bronchoskopické vyšetření 3. 8. 1999

a b

c

Obr. 20/14: Bronchoskopické vyšetření 25. 1. 2000

a b

c d

Obr. 20/15: Bronchoskopické vyšetření 5. 4. 2004

a b

c d

d

Obr. 20/16: Bronchoskopické vyšetření 5. 4. 2004

a b

c d
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Nemění je ani „příznivý“ bronchoskopický nález z poslední kon-
troly 15. září 2008 (obr. 20/19 a 20/20), ani obraz RTG regrese 
v oblasti středního plicního laloku (obr. 20/21).

Volně citujeme MUDr. T. Faita (Gynekologicko-porodnická 
klinika 1. LF UK a VFN Praha): 

Lidské papilomaviry jsou prakticky nejčastější pohlavně přenosnou 

Jiří Beneš (hlavní autor a pořadatel)

Infekční lékařství
Od vydání zatím poslední větší oborové publikace uběhlo téměř 20 let a od té doby byla ob-

jevena řada nových patogenů, zlepšily se diagnostické možnosti, u mnoha nemocí se přehod-
notil celý přístup k terapii. Současně se změnila i koncepce infekčního lékařství. Všechny tyto 
trendy monogra e re ektuje.

Několikasetstránková publikace sestává z pěti hlavních oddí lů. V prvním jsou krátce
zopakovány základní pojmy a souvislosti z příbuzných oborů – epidemiologie, klinické mikro-
biologie a infekční imunologie. Druhý oddíl je věnován antiinfekční terapii. Třetí oddíl je nej-
obsáhlejší. Podává charakteristiku jednotlivých mikroorganismů a nemocí, které vyvolávají. K popisu nemocí jsou připojeny 
i principy etiologické diagnostiky a kauzální léčby. Čtvrtý oddíl více odpovídá klinickým potřebám. Infekční nemoci jsou zde 
členěny podle orgánů a systémů. Jednotlivé kapitoly se zabývají klinickou syndromologií, podmínkami vzniku nemoci ze stra-
ny makroorganismu, diferenciální diagnostikou a zásadami komplexní terapie. Pátý oddíl pojednává o infekčních nemocech 
ve zvláštních situacích.

Autorský kolektiv tvoří 27 předních odborníků v oblasti infekčního lékařství. Kniha naplňuje požadavky na základní sumu 
znalostí pro pregraduální či postgraduální studium, zároveň však obsahuje i mnoho praktických postřehů a návodů, které oce-
ní nejen infektologové, ale i lékaři pracující v jiných oborech.
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Obr. 20/18: Přehledný snímek hrudníku 5. 4. 2004 Obr. 20/21: Přehledný snímek hrudníku 15. 9. 2008
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ZAJÍMAVÉ BRONCHOLOGICKÉ A MORFOLOGICKÉ NÁLEZY

Obr. 20/19–20: Bronchoskopické vyšetření 15. 9. 2008
(20/19 a, b, c – trachea; 20/19 d a 20/20 a–d – střední lobární bronchus vpravo a jeho periferie)

Obr. 20/19

a b

c d

Obr. 20/20

a b

c d

infekcí. Způsobují řadu nepříjemných potíží a chorob u žen i mužů, a to 
včetně rakoviny zejména pohlavních orgánů.

Pokud organismus není schopen infekci sám překonat, dochází v jejím 
důsledku k rozvoji nádorových změn (zvláště v oblasti genitálií), a to při 
stále přetrvávající infekci tzv. vysoce rizikovými typy papilomavirů (ze-
jména HPV typu 16 a 18).

Také infekce tzv. nízkorizikovými typy (HPV typu 6 a 11) mohou 
vyvolávat obtíže. Jimi vyvolané změny – kondylomata – sice nemají ná-
dorový charakter, ale pacienta obtěžují a často a nedlouho po odstranění 
znovu vznikají.

V této souvislosti je tedy třeba zdůraznit význam očkování, jehož 
účinnost je nejlepší při podání jedincům, kteří se s virem ještě nesetkali. 
Primárně je tedy určeno k užití u žen od 9 do 26 let a u chlapců ve věku 
9–15 let. Vysoká účinnost dosahující 96–100 % je nicméně prokázána 
i pro vyšší věkové kategorie, a to až do 45 let.

Riziko recidiv a progrese ani maligního zvratu nelze podce-
ňovat.

Intervaly mezi kontrolními vyšetřeními našeho pacienta (v mi-
nulosti 3 roky, tč. už 1,5 roku) nesvědčí ani tak pro jeho nespoleh-
livost či ignorování našich doporučení. Spíše jsou odrazem jeho 
subjektivního pocitu dobrého zdraví.

Nicméně v závěru roku 2009 se mi telefonicky ozval se zprá-
vou, že se cítí dobře a nemá žádné obtíže, s přáním příjemných 

svátků a PF 2010 a také s příslibem absolvování kontrolního vy-
šetření v jarních měsících roku 2010.
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Z historie české bronchologie

Sochorova cévka
Jiří Votruba, Boris Š astný
Centrum plicní endoskopie, Nemocnice Na Homolce, Praha

Solitární plicní uzel (SPN) je léze na skiagramu hrudníku, kte-
rá je menší než 3 cm, je ohraničená normální plicní tkání a je bez 
souvislosti s jinou plicní chorobou. 

V posledních letech je SPN diagnostikován stále častěji vzhle-
dem k tomu, že je stále více využíváno CT ke screeningovým a diag-
nostickým účelům. Podle nedávné studie (Burt et al. 2008) jsou 
incidentální nálezy solitárních plicních uzlů na CT hrudníku pří-
tomny až u 18 % populace starších, jinak plicně zcela zdravých, pa-
cientů, kteří absolvují MDCT srdečního svalu ke zjištění kalci kací 
v koronárních arteriích. V osmi screeningových studiích plicní ra-
koviny byla prevalence 8–51 % alespoň jednoho diagnostikovaného 
uzlu na CT a z těchto uzlů bylo 1,2–12 % uzlů maligních.

Podle praktických vodítek medicíny založené na důkazech vy-
daných ACCP (American College of Chest Physicians) neplatí ani 
jedno ze dvou „zlatých“ pravidel k rozlišení mezi maligní a benig-
ní lézí – tedy pravidlo dvouleté radiologické stability a pravidlo 
typických radiologických charakteristik (Wahidi et al. 2007).

Zobrazovací modality mají vzhledem k rozlišení mezi malig-
ním a benigním plicním uzlem velmi podobné výsledky. Metody: 
dynamické CT, dynamické NMR, FDG-PET a Tc-dp SPECT mají 
speci citu mezi 76–82 % (Cronin et al. 2007), což je pro rozho-
dovací proces zcela nedostatečné.

Je již přitom jasné, že rychlá a přesná diagnostika plicních 
uzlů je pro řadu pacientů život zachraňující. U pacientů, kte-
ří absolvovali resekci periferních maligních uzlů je přežití 5 let 
nad 80 %. Stejně důležité je ale vyhnout se chirurgickému zá-
kroku v případě nezhoubného onemocnění. Optimální strategie 
přístupu k diagnostice periferních plicních uzlů ale zůstává do-
sud neobjasněna.

K tomu, abychom získali histologický či cytologický průkaz 
etiologie SPN máme již dnes k dispozici několik bronchologic-
kých metod a jednu metodu invazivně-radiologickou.

Transparietální punkce uzlu pod CT kontrolou je dobře po-
psaná a ověřená metoda, která má diagnostickou úspěšnost ko-
lem 90 % SPN, které jsou větší, než 2 cm. Riziko pneumotoraxu 
je však u této metody vysoké a vylučuje její použití u osob s těž-
ším preexistujícícm plicním onemocněním.

Ještě nedávno měla bronchoskopie u pacientů s periferní-
mi plicními uzly jen velmi limitované užití. U uzlů, které jsou 
endobronchiálně nedosažitelné má bronchoskopie pod skia-
skopickou kontrolu asi 60% úspěšnost, která se dále snižuje na 
25–30% v případě, že jde o periferní uzel menší než 2 cm (Ost 
et al. 2003).

Seznam bronchologických metod, sloužících ke zpřesnění dia-
gnostiky periferních plicních uzlů se v posledních letech nicméně 
rozšířil. Můžeme použít ultratenký bronchoskop, endobronchi-
ální ultrasonogra i (EBUS), elektromagnetickou navigaci a zcela 
recentně i virtuální bronchoskopickou navigaci či optickou kohe-
renční tomogra i.

Endobronchiální ultrasonogra e 
Endobronchiální sonogra e není v principu odlišná od běžných 

sonogra ckých metod. Je to tedy metoda, která využívá různé odra-
zivosti tkání a tkáňových rozhraní pro ultrazvukové vlny. Broncho-
skopem se k místu, které chceme vyšetřovat, zavede tenká rotují-
cí sonogra cká sonda. Kontaktu mezi sondou a stěnou průdušky 
dosáhneme tím, že naplníme vodou balónek, který sondu obaluje, 
či přímým kontaktem sondy se sliznicí. Výsledkem je potom (po 
dostatečném zaškolení interpretujícího lékaře): 
1. zobrazení struktury stěny dýchacích cest, 
2. zobrazení mediastina,
3. zobrazení uzlin k cílené transbronchiální a transtracheální 

punkční biopsii,
4. zobrazení plicního parenchymu a lokalizace drobných uzlovi-

tých lézí.
Tenká ultrasonogra cká sonda zavedená pracovním kanálem 

bronchoskopu do oblasti předpokládané patologie nově slouží 
k cílení transbronchiální klíš kové biopsie. Diagnostická výtěžnost 
u této metody byla stanovena u lézí do 1,5 cm na 40 %, u lézí ve-
likosti mezi 1,5 a 3 cm 76 % – tedy výtěžnost shodná s výtěžností 
elektromagneticky navigované bronchoskopie.

Endobronchiální ultrasonogra e tak má literárně úspěšnost až 
67 % při diagnostice periferních uzlů menších než 2 cm (Eberhardt 
et al. 2009). K navigaci k místu předpokládané patologie užívá pa-
tentovanou řiditelnou sondu (directing device – k dokonalé doku-
mentaci i pobavení ponecháváme originální obrázek z původního 
patentového návrhu z roku 2007 – viz obr. č. 1).

Elektromagnetická navigace
Jde metodu, při níž pomocí exibilního instrumentária zave-

deného do pracovního kanálu bronchoskopu dosahujeme do peri-
ferních částí plic pomocí 3D navigace. Technologie systému super 
Dimension umožňuje navigovat řiditelnou sondu za účelem cíle-
ných bioptických odběrů v periferii plic v reálném čase a na tří-
dimenzionální CT mapě. Tato metoda rozšiřuje možnost tradiční 
diagnostické bronchoskopie a významně zvyšuje procento výtěž-
nosti vzorků odebíraných k diagnostických účelům.
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První studii u 30 nemocných provedl Becker (Becker et al. 2005) 
a byla publikována v roce 2005. Vyhodnocení výsledků bylo pro-
vedeno u 29 nemocných, de nitivní diagnózu se podařilo stanovit 
u 20 z nich, tj. v 69 %. Recentně pak Eberhardt a spol. (Eberhardt 
et al. 2007a, b) porovnávali diagnostickou výtěžnost endobronchi-
ální sonogra e a elektromagnetické navigace. Nejlepších výsledků 
tito autoři dosáhli kombinací obou těchto diagnostických metod 
– 88% výtěžnost.

Virtuální bronchoskopická navigace
(Lung point system)

Metoda, která je dle prvních informací schopna s uspokojivou 
přesností navigovat endoskopistu k místu patologie na základě pro-
jekce dat virtuální bronchoskopie a reálného bronchoskopického 
obrazu (Gibbs et al. 2009). K navigaci užívá řiditelné sondy. 

Optická koherenční tomogra e 
Technika využívající různé odrazivosti NIR záření pro různé 

vrstvy bronchiální sliznice. Z NIR re ektančních odezev se pak 
skládá pseudoobraz ve škále šedi, který velmi dobře koresponduje 
s mikrostrukturou bronchiální sliznice. Systém je stále ve vývoji, 
k běžnému užití byl nyní (po 10 letech vývoje) uvolněn. Práce, kte-
ré by jednoznačně prokázaly jeho klinickou úspěšnost a diagnos-
tický přínos v bronchologii (na rozdíl od očního lékařství), však 
zatím chybí. K místu patologie musí být sonda přístroje přivedena 
řiditelnou sondou

Zdálo by se, že výše popsané metody nemají s historií bron-
chologie a tím spíše s historií české bronchologie nic společného 
a jedná se o „high tech“ nesmírně náročné až futuristické diagnos-
tické systémy. Mají však jeden společný prvek. Tím prvkem je navi-
govaná cévka, či katetr. Navigovatelné instrumentárium je vlastně 
nejdůležitější součástí u všech těchto metod. Následující výňatky 
z útlé publikace „Řiditelná plicní cévka“ (Sochor 1953) necháváme 
bez jazykové úpravy. Věříme, že v ne zcela jasném období naší pneu-
mologie nám může tento text přinést radost a vzpruhu.

„Zprvu jsme se pokusili vyrobit řiditelnou cévku z prosté gumové rourky. 
Na jednom konci jsme upevnili hedvábnou nit, kterou jsme vedli asi 2 cm 
po povrchu gumové trubičky, pak probodli její stěnu a vedli nit vnitřkem 
až na protilehlý konec trubičky. Domnívali jsme se, že xací stěny gumo-
vé rourky pomocí prstů a zatažením za konec hedvábné niti se protilehlý 
konec trubičky ohne a umožní pak zasunutí do hlavních bronchů horních 
laloků. O několik let později jsme zjistili, že již v roce 1937 řešil Strnad 
svojí cévku velmi podobně. My však jsme neměli tak š astnou ruku jako 
tento autor, nebo  naše trubička se po zatažení za hedvábnou nit celá zvl-
nila, ale její distální konec se neohnul. Shledali jsme tedy na počátku, že 
tato cesta je pro nás neschůdná. Když jsme rozebírali příčiny neúspěchu, 
zjistili jsme, že nástroj, který by vyhovoval našim potřebám, musí mít část, 
v níž probíhá nit, daleko pevnější na stlačení v podélné ose, než je pouhá 
gumová rourka a také, než část, která se má při zatažení ohnout. Přitom 
však bylo nutné, aby část nepoddajná na tlak v podélné ose byla elastická 
ve všech ostatních směrech a aby tak umožnila snadné zasunutí ústy mezi 
vazy hlasové a dále pak tracheou do hlavních větví. Ačkoli naše první po-
kusy s gumovou rourkou byly naprosto neúspěšné, setkali jsme se na konci 
pokusů přece jen s úspěchem: zjistili jsme, že žádané vlastnosti, tj. prak-
tickou nestlačitelnost v podélné ose, ale přitom velikou ohebnost ve všech 
ostatních směrech má hustě vinutá spirála z ocelové struny. Tato základ-
ní š astná volba pak vedla ke konstrukci naší první cévky. Po uveřejnění 
jsme zjistili, že Francouzi Pieri a Casalongy publikovali popis další cévky 
určené k bronchogra i. I tato cévka má řiditelný konec jako cévka Strna-
dova a naše. Velký rozdíl je však v tom, že jedině naše cévka používá spi-
rály z ocelové struny. 

Zároveň s posledním zlepšením původního nástroje se vynořila další mož-
nost jeho použití. Uvědomili jsme si totiž, že zavedení nástroje bronchiální 
cestou až do těsné blízkosti chorobného ložiska, nebo přímo do něho dovo-
luje nejen cíleně vstřikovat, ale i cíleně odsávat obsah bronchu, v němž je 
cévka zavedena. Domnívali jsme se, že odsátím získáme dostatek materiálu 
k bakteriologickému zpracování. Avšak ani odsávání přímé, ani po předběž-
ném vstříknutí fyziologického roztoku se nezdařilo. Připadli jsme tedy na 
další myšlenku: pokusit se vytřít mikrotamponem periferní bronchus, který 
bychom po vytažení dále zpracovali. Pro tento účel bylo nutné dále rozšířit 
instrumentárium. Především jsme byli nuceni zvětšit průměr periferního kon-
ce cévky a věnovat obzvláštní pozornost také zpracování vnitřního průsvitu 
periferního konce cévky, aby sonda, na jejímž jednom konci byl mikrotam-
pon připevněn, cévkou proklouzla. V pokusech s mikrotamponem jsme po 
řadě neúspěchů ustali, protože jsme připadli na lepší myšlenku.

Zkonstruovali jsme mikrokyretu s malým reservoárkem. Má zhruba 
tvar rakety minimálních rozměrů s nepatrnou miskou, v níž se oškrabané 
částečky mukosy zachytí a mohou být pak vyňaty z kyrety a lze jich použít 
k dalšímu histologickému zpracování…

… Když byla cévka vsunuta do vyšetřovaných partií bronchů, zatáh-
li jsme za vlákno, které donutilo řiditelný konec cévky k ohnutí. Tím se 
kyreta ostrou hranou přitlačí ke stěně bronchu a pak lehkým posouváním 
snáší mukosu.“

Obr. č. 1
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Se Sochorovou navigovanou cévkou pracovala celá generace 
lékařů Veleslavínské plicní kliniky až do doby, kdy se začaly pogu-
mované části sondy rozpadat. Výrobce, který by navigovanou cévku 
vyráběl, se bohužel nenašel a s nástupem exibilní bronchoskopie 
se jaksi předpokládalo, že jich již nebude zapotřebí. K demonstra-
ci toho, jak mylný to byl názor i toho, na jaké úrovni tehdy česká 
bronchologie byla, shlédněte prosím následující ukázky obrazové 
dokumentace z výše uvedené knihy.

Nezbývá si než přát, aby současní broncholoogové dosáhli po-
dobných úspěchů jako jejich předchůdci v šedesátých letech mi-
nulého století…
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Seznam zkratek: 
MDCT – multidetektorová výpočetní tomogra e
FDG-PET – uoro-2-deoxy-D-glukózou prováděná pozitronová emisní 
tomogra e
Tc-dp SPECT – technecium 99 difosfonátová jednofotonová emisní to-
mogra e 
NIR – záření v blízkém infračerveném spektru

Obr. č. 2 a 3: Dokumentační snímky Sochorovy cévky a navigace pod kontro-
lou skia gramu
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Představujeme

České občanské sdružení 
proti chronické obstrukční 
plicní nemoci

České občanské sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci 
(ČOPN) vzniklo v roce 2000 z iniciativy členů výboru České pneumolo-
gické a ftizeologické společnosti v návaznosti na vyhlášení Globální stra-
tegie pro diagnostiku, léčbu a prevenci CHOPN (GOLD). V letošním roce 
vstupuje do druhého desetiletí své činnosti. O rozhovor o aktivitách a cí-
lech ČOPN jsme požádali doc. MUDr. Jaromíra Musila, 
Ph.D., předsedu sdružení.

Pane docente, s jakými cíli bylo založeno České občanské 
sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci? Změnily 
se tyto cíle v uplynulých 10 letech?

Základním cílem ČOPN je rozšiřovat a prohlubovat znalosti 
lékařské i laické veřejnosti o chronické obstrukční plicní nemo-
ci. Snažíme se přesvědčit lékaře i nemocné, že CHOPN je nemoc, 
kterou je třeba včas diagnostikovat, a že včasná léčba má smysl. 
Myslím, že se nám to daří.

Důležitou součástí činnosti ČOPN jsou publikační aktivi-
ty a přednášková činnost. Čeho se podařilo v minulosti v této 
oblasti dosáhnout? 

V roce 2001 a 2007 jsme vydali překlad „Světové strategie diag-
nostiky, léčby a prevence chronické obstrukční plicní nemoci“, 
napsali jsme knížku o CHOPN pro praktické lékaře (vyšla v ro-
ce 2002). Nezapomněli jsme ani na nemocné s touto chorobou. 
Pro ně jsme vydali v roce 2004 brožurku s názvem „Chronická 
obstrukční plicní nemoc – Návod jak žít s CHOPN“. Přednášíme 
o CHOPN jak na odborných fórech, tak i laické veřejnosti. Nato-
čili jsme i dva krátké lmy týkající se CHOPN. Nyní připravujeme 

lm zabývající se rehabilitací u této choroby.

ČOPN každoročně organizuje Světový den CHOPN v Čes-
ké republice. Jaký má tato akce ohlas? 

Smyslem této akce, která se v ČR poprvé uskutečnila v roce 
2003, je hlavně informování veřejnosti o této nemoci. Snažíme 
se povzbudit obyvatele k zájmu o jejich respirační zdravotní stav, 
vyhledat osoby se zhoršenými plicními funkcemi, seznámit veřej-
nost s možnostmi léčby a informovat ji, že při správné léčbě mo-
hou nemocní i nadále vést aktivní život. Poskytujeme též možnost 
neformální konzultace.

Základem akce je spirometrické vyšetření, které vyhodnotí 
přítomný lékař.

Světového dne využíváme pro distribuci informačních brožu-
rek a letáků, snažíme se prostřednictvím tiskových konferencí in-
formovat i sdělovací prostředky. 

Ve sp olupráci  ČOPN a České a liance proti  chronick ým 
respiračním onemocněním byla nedávno provedena pilotní 
studie prevalence CHOPN v ČR. Můžete stručně zmínit , jak 
celý projekt vznikl a jak byla studie koncipována? 

Studie vznikla jako společný projekt Českého občanského 
sdružení proti CHOPN (ČOPN) a České asociace proti chronic-
kým respiračním onemocněním (ČARO). Cílem bylo zjistit preva-
lenci CHOPN v ČR u 40–75letých obyvatel. Studie byla provede-
na v Olomouci a v Ústí nad Labem. Zvolili jsme formu dotazníku, 
respondenti byli získáni náhodným výběrem ze seznamu pevných 
telefonních linek – následovalo spirometrické vyšetření osob sus-
pektních z onemocnění CHOPN včetně provedení bronchodila-
tačního testu.

Jaké jsou výsledky studie a co z nich vyplývá?
Získali jsme 1 155 zodpovězených dotazníků. Prevalence chro-

nické bronchitidy byla 10,6 %. Zkušenosti s kouřením mělo 47 % 
dotázaných v Ústeckém kraji a 40 % v Olomouckém kraji. 

Prevalence CHOPN ve věkové skupině 40–75letých byla 5,4 %. 
K tomuto výsledku ale musíme přistoupit kriticky. Je to určitě 
méně, než je skutečná prevalence, která se odhaduje na 7,7 % v ce-
lé populaci. Nepřesnosti námi stanovené prevalence spočívají již 
v samotném výběru. Dle statistika by měl být náhodný výběr, aby 
byl validní, založen na výběru ze seznamů obyvatelstva. Dalším 
faktorem je ochota dotazovaných dostavit se k vyšetření.

Pane docente, dovolte malou odbočku – spolu s doc. Sa-
lajkou a prim. Kosem jste autorem Doporučeného postupu 
pro diagnostiku a léčbu chronické obstrukční plicní nemo-
ci. Co vedlo k formulaci českých guidelines, jaká jsou jejich 
speci ka?

Výbor České pneumogické a ftizeologické společnosti vypra-
covává doporučené postupy, které mají být jakýmsi návodem, jak 
postupovat v diagnostice a léčbě plicních nemocí. Jedním z po-
stupů, který jsme se rozhodli vypracovat, je i zmíněný dokument. 
Vychází z mezinárodních doporučení, ale je přizpůsoben i našim 
podmínkám. Je dostupný na internetových stránkách společnosti 
(www.pneumologie.cz).

Letošní rok byl vyhlášen Rokem plic. Jedná se o celosvě-
tovou kampaň, jejíž cí le jsou formulovány poměrně široce. 
Ovlivní činnost Českého občanského sdružení proti chronic-
ké obstrukční plicní nemoci? Můžete prozradit něco z plánů 
do budoucna? 
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Kontakt:
České občanské sdružení proti chronické 
obstrukční plicní nemoci
Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
e-mail: copn@copn.cz
www.copn.cz

Jak už bylo zmíněno, plánujeme natočit krátký lm zabývající 
se rehabilitací u nemocných s CHOPN. Rovněž bychom v letoš-
ním roce chtěli publikovat revidované vydání knížky pro nemoc-
né s CHOPN. A jako každý rok nás čekají akce ke Světovému dni 
CHOPN, který letos připadá na 17. listopad. 

V souvislosti s Rokem plic připravujeme spolu s ČARO akci 
zaměřenou na včasnou diagnostiku nemocných s CHOPN, která by 
měla probíhat ve spolupráci pneumologů a praktických lékařů. 

Za rozhovor poděkovala Gabriela Bjalkovská

Štěpánka Čapková, Václav Špičák, František Vosmík

Atopický ekzém
(4. přepracované vydání)

Atopický ekzém, pro svůj vznik v prvních měsících života také nazývaný dětským ekzémem, 
je silně svědivé, obvykle léta trvající zánětlivé kožní onemocnění, spojené s častým rodinným 
výskytem průduškové záduchy astmatu) nebo senné rýmy. Sklon k těmto třem chorobám, pro 
které se používá jednotícího názvu atopie, bývá dědičný. 

Kniha našich předních odborníků vychází pro velký zájem v novém, již čtvrtém vydání, které autoři aktualizovali s ohle-
dem na nejnovější poznatky a zkušenosti z praxe.

Praha, Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-645-8. 4. přepracované vydání, 155×190 mm, 142 s., brožované, barevně, 200 Kč
Kontakt: Galén, spol. s r. o., Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5, tel.: 257 326 178, fax: 257 326 170
e-mail: objednavky@galen.cz, www.galen.cz

zpráva

o onemocněních plic a možných opatřeních v ob-
lasti respiračního zdraví. To by se následně mělo 
promítnout ve zlepšení diagnostiky a léčby re-
spiračních onemocnění i získání většího objemu 
prostředků na výzkumné a školící projekty v re-
spirační medicíně. 

Organizátoři kampaně počítají s účastí odbor-
ných i laických organizací v jednotlivých zemích, 
které se mohou zapojit do společných aktivit, nebo 

připravit vlastní programy. V České republice byla s přímou 
nabídkou partnerství v kampani oslovena Česká aliance proti 
chronickým respiračním onemocněním (text výzvy je dostupný 
na internetových stránkách http://www.caro-gard.cz).

Bližší informace o Roku plic je možné získat na internetových 
stránkách kampaně (http://www.2010yearofthelung.org).

(bag)

Rok 2010 byl vyhlášen Rokem plic. Za touto 
iniciativou stojí Forum of International Respira-
tory Societies (FIRS), jehož členy jsou Asociación 
Latinoamericana del Thorax (ALAT ), American 
College of Chest Physicians (ACCP), American 
Thoracic Society (ATS), Asia Paci c Society of 
Respirology (APSR), European Respiratory Soci-
ety (ERS), International Union Against Tubercu-
losis and Lung Disease (The Union) a Pan African 
Thoracic Society (PATS). 

Plicními chorobami trpí přibližně miliarda lidí na celém 
světě a ročně na ně umírá až 10 milionů nemocných, což před-
stavuje téměř pětinu z celkového počtu úmrtí. Členové FIRS 
se shodli, že k současnému neutěšenému stavu významně 
přispívá nedostatečné množství informací. Cílem celosvěto-
vé kampaně je proto především zvýšení povědomí veřejnosti 

Rok plic 2010
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Aktualita

Cíle

Poté, co byl zaznamenán narůstající počet případů úmrtí na 
respirační onemocnění, se v současnosti vedou debaty o bezpeč-
nosti dlouhodobě působících beta agonistů. Jsou zaručovány ze-
jména údaje o dlouhodobé bezpečnosti těchto léků.

Pokusili jsme se vytvořit pro l dlouhodobé bezpečnosti dvou 
terapeuticky stejných přípravků s obsahem formoterolu u pacien-
tů trpících stabilní CHOPN (FEV1/FVC<0,7; 50 %<FEV1<80 % 
predikované hodnoty).

Metody

Jednalo se o otevřenou, multicentrickou, randomizovanou, 
dvakrát zkříženou studii bezpečnosti srovnávající přípravek For-
moterol Easyhaler 12 µg/dávka s přípravkem Foradil Aerolizer 
12 µg/dávka během léčebného období, které tvořily dvakrát 3 mě-
síce. Pacienti, kteří používali přípravek Formoterol Easyhaler na 
konci 2. období, pokračovali ve stejné léčbě po dobu dalších 3 mě-
síců. Mezi hlavní parametry účinnosti patřily např. spirometrické 
údaje, příznaky CHOPN a kvalita života, které byly posuzovány 
na základě Klinického dotazníku CHOPN.

Výsledky
V rámci studie bylo randomizováno celkem 122 pacientů, 112 

z nich dokončilo první 2 období a 42 pacientů, kteří používali 
přípravek Formoterol Easyhaler, bylo léčeno stejně ještě po dobu 
dalších 3 měsíců (tabulka č. 1).

Během prvních 2 období bylo u pacientů, kteří používali For-
moterol Easyhaler, zaznamenáno méně nepříznivých příhod sou-
visejících s působením přípravku (1,7 %) než u pacientů užívají-
cích Foradil Aerolizer (4,3 %) (tabulka č. 1).

Dlouhodobá bezpečnost inhalovaného 
formoterolu u pacientů s chronickou 
obstrukční plicní nemocí (CHOPN)
Paula Rytilä, Markku Härkönen, Raija Vaheri, Pertti Happonen
Orion Pharma, Espoo a Kuopio, Finsko

E (n=59) A (n=63)

věk, let 58 (10) 59 (9)

věk, medián (rozpětí) 60 (39–74) 59 (39–74)

ženy, % 46 25

FEV1, l 1,60 (0,40) 1,65 (0,46)

FEV1 rozpětí 0,95–2,92 0,42–2,76

% predikované hodnoty 51,8 (11,0) 50,4 (12,0)

poměr FEV1/FVC 58,9 (6,7) 59,2 (6,6)

PEF 220 (80) 216 (79)

skóre pro symptomy astmatu

• během dne (skóre 0–9) 5,2 (3,2) 6,0 (3,1)

• v noci (skóre 0–9) 3,4 (2,8) 4,0 (3,2)

kouření, % pacientů

• nekouřilo nikdy 0 0

• kouřilo dříve 34 36

• kouří 66 64

kouření v minulosti,
balíčkorok

33 (17) 38 (27)

léky užívané před začátkem studie, % pacientů

• ICS 34 35

• LABA 29 30

používání prostředku pro úlevu

inh./den 2,3 (2,1) 1,7 (1,6)

Tab. č. 1: Základní charakteristika studovaných pacientů, 
průměr (SD)

Obr. č. 1: Záznamy hodnot FEV1 během období zkřížení 
a dodatečného období léčby
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U 115 pacientů, kteří pokračovali v léčbě s použitím příprav-
ku Formoterol Easyhaler během posledního tříměsíčního období, 
nebyly zaznamenány žádné příhody související s jeho působením. 
Nebyly pozorovány žádné rozdíly mezi léčbami u laboratorních 
nebo jiných bezpečnostních parametrů. Během období provádění 
studie nedošlo k žádným úmrtím.

V případě symptomů CHOPN nebyly mezi oběma léčbami po-
zorovány žádné relevantní rozdíly. Kvalita života při onemocně-
ní CHOPN se během 1. období zlepšila, což naznačuje průměrné 
snížení hodnot u většiny bodů a oblastí. Průměrné snížení hod-
not bylo obecně významnější v případě používání přípravku For-
moterol Easyhaler.

Závěry
Výsledky této studie ukazují srovnatelné pro ly dlouhodobé 

bezpečnosti a účinnosti dvou inhalačních výrobků s obsahem for-
moterolu, které byly studovány u pacientů s CHOPN.

Aktualita

Obr. č. 2: Nepříznivé příhody (% NP) zaznamenané u pacien-
tů, u kterých se dříve objevila alespoň jedna NP 

Originální práce

Rytilä, P., Härkönen, M., Vaheri, R., Happonen, P. Long-term safety of inhaled formoterol in patients with COPD. ERS Annual Congress, Vienna, September 12–16, 2009 (Abstract 
P2000; http://www.ersnet.org)

Daniela Hozdová
Obdélník
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Nutriční péče u pacienta s CHOPN
– role nutričního terapeuta

Souhrn:
Kazuistika popisuje případ pacientky s chronickou obstrukční plicní nemocí kompli-

kovanou malnutricí v souvislosti s potřebou bilančního hodnocení příjmu živin a edu-
kací nutričním terapeutem. Uvádí skutečné dávky živin realizované běžnou stravou, 
s výkyvy v průběhu času, později s doplněním formou enterální výživy.

Summary:
Nutritive care in a patient with COPD – the role of nutritional therapist 
The paper describes a history of a patient with a chronic obstructive pulmonary di-

sease, complicated by malnutrition in association with a need of a balance assessment 
of nutrients intake and an education by a nutritional therapist. It provides real amounts 
of nutrients from a common diet, with their uctuations over the time, subsequently 
supplemented by an enteral nutrition.

Šalounová, J., Starnovská, T. Nutriční péče u pacienta s CHOPN – role nutričního terapeuta. Kazuistiky 
v alergologii, pneumologii a ORL 7, č. 1: 42 –43, 2010.
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Jitka Šalounová, Tamara Starnovská
Oddělení klinické výživy a Centrum výživy FTNsP, Praha

Úvod

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je vleklé zá-
nětlivé onemocnění průdušek a plicního parenchymu. Vede k po-
stupnému zužování průdušek, až k nevratnému poškození plicní 
tkáně. Negativní vliv má inhalování škodlivin, především dlou-
hodobé kouření.

Onemocnění se projevuje kašlem s vykašláváním sekretu z dý-
chacích cest, dušností. Stav se zhoršuje vlivem kouření, při prá-
ci ve znečištěném prostředí, při infekci dýchacích cest virového 
i bakteriálního původu.

Z hlediska obecných pravidel stravování je při CHOPN třeba 
dbát na vhodnou životosprávu s přiměřenými a pravidelnými po-
hybovými aktivitami; konkrétně jíst dostatečné množství zeleniny 
a ovoce, biologicky hodnotných bílkovin, nenasycených mastných 
kyselin a dalších složek optimální stravy. To vše v dávkách indivi-
dualizovaných pro potřebu konkrétní osoby. Správné vyhodnocení 
příjmu živin a jeho následná optimalizace je jedním ze základních 
předpokladů pro správně vedenou nutriční péči. Tyto činnosti jsou 
realizovány nutričními terapeuty v souladu s jejich kvali kací a od-
bornými kompetencemi. 

Komplexní hodnocení příjmu živin vyžaduje delší časové sle-
dování (průběžné vyhodnocování nutričních záznamů), nutriční 
anamnézu a korekci získaných informací dalšími parametry. Vše 
ovlivňují další souvislosti, jako je charakter základního onemoc-
nění, případné komorbidity, věk a podobně. 

Pacienti s CHOPN mají problémy jak s malnutricí, tak i s obe-
zitou. V péči o tyto nemocné je proto optimální mezioborová spo-
lupráce ošetřujícího lékaře s nutričním terapeutem. Díky komplet-
nímu a včasnému vyšetření nutričního stavu, schopnosti příjmu 
stravy a její skladby lze zasáhnout včas a snížit či oddálit rizika 
malnutrice nebo obezity. Prosté hodnocení pomocí Body Mass In-
dexu (BMI) je jen hrubě orientační a nedostačující.

Malnutrice je způsobena nedostatkem energie a živin, a to jak 
absolutním, tak parciálním (nejčastěji zdrojů bílkovin, energie). 
Zásadně komplikuje onemocnění i možnosti jeho léčby, včetně 
schopnosti příjmu stravy. Zajištění potřebného příjmu živin při 
CHOPN s malnutricí vyžaduje kombinaci běžné stravy v menších, 
ale nutričně denzitních dávkách a průběžného doplňování chy-
bějících živin i dalších nezbytných složek výživy formou doplň-
ků, v první volbě sippingu. Pacient v takové situaci není schopen 
konzumovat velké objemy stravy, nezbytné je časové členění stra-
vování do více malých porcí. To však může být pro pacienta dis-
komfortní. Při každém pobytu mimo zdravotnické zařízení běžně 
dochází k opakovanému zhoršování stavu výživy, následovanému 
zhoršením obranyschopnosti.

Celkový stav pacienta komplikují i pochopitelné depresivní 
a úzkostné stavy, které jsou provázeny nechutenstvím a nevůlí 
jíst. Realimentace je přitom mnohdy podmínkou k zařazení do 
transplantačního programu. V tomto případě je obvykle nutné 
zabezpečit základní formu výživy výživou enterální (pomocí son-
dy). Role nutričního terapeuta v takové situaci spočívá zejména 
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NUTRIČNÍ PÉČE U PACIENTA S CHOPN  ROLE NUTRIČNÍHO TERAPEUTA

v průběžném bilancování příjmu živin, monitorování schopnosti 
pacienta konzumovat podávané formy stravy, navrhuje včasné do-
plnění stravy podle zjištěných de citů a průběžně edukuje paci-
enta o vhodném způsobu úpravy jídel, volbě potravin a možnosti 
jejich co nejjednodušší přípravy. 

Kazuistika
Pacientka, narozena v roce 1971, je dlouhodobě léčena pro 

chronickou obstrukční plicní nemoc. V anamnéze osteoporóza, 
od patnácti let kuřačka (dvacet cigaret denně).

19. března 2009 hospitalizována pro zhoršení dušnosti, unave-
ná, slabá, depresivní. Hmotnost 42 kg, výška 170 cm, BMI 15 kg/ m2.
Laboratorní vyšetření: albumin 38 g/l, C-reaktivní protein 87,8 mg/ l. 

Nutriční zhodnocení: Maximální příjem běžnou stravou 1 172 kcal 
(4 922 kJ), 35 g bílkovin (B), 45 g tuků (T), 156 g sacharidů (S).

Nutriční plán: Příjem běžnou stravou je nedostatečný, navrže-
no doplnění sippingem s průměrným příjmem 500 kcal (2 100 kJ), 
18 g B, 7 g T, 28 g S. Pacientka edukována o možnostech úpravy 
stravování, výběru vhodných potravin s vysokou nutriční denzi-
tou, potřebě doplnění formou sippingu, správné konzumaci sip-
pingu – odchází domů.

31. března 2009 příjem pro zhoršení základního onemocně-
ní a malnutrici. Hmotnost poklesla na 39 kg, pacientka nezvlá-
dá potřebnou konzumaci stravy, proto 15. dubna 2009 zavedena 
nazogastrická sonda (NGS). Pro její netoleranci s pacientkou do-
mluveno zavedení perkutánní endoskopické gastrostomie (PEG), 
realizováno 20. dubna 2009. Enterální výživa byla podávána bo-
lusově po 3 hodinách systémem 6.00-9.00-12.00 -15.00 -18.00-
21.00 nejprve po 50 ml, posléze po 80 ml. Příjem běžnou stravou 
se pohybuje okolo 1 260 kcal (5 300 kJ), 35 g B, 50 g T, 168 g S 
– dlouhodobě se jej nedaří zvýšit, a to ani při individuální sklad-
bě jídelníčku. Postupně dochází k navýšení dávek enterální výživy 
na 300 ml po 3 hodinách ve stejném časovém rozvržení – příjem 
1 800 kcal (7 500 kJ), 72 g B, 70 g T, 221 g S. Hmotnost pacientky 
se zvyšuje na 41 kg a je propuštěna po edukaci nutriční terapeu-
tkou o souvislostech zajištění potřebného množství živin v reali-
mentačních dávkách.

10. května 2009 příjem pro plicní infekt.
Nutriční zhodnocení: Příjem běžnou stravou 651 kcal (2 700 kJ), 

25 g B, 28 g T, 75 g S; příjem enterální výživou zachován – 1 800 kcal 
(7 500 kJ), 72 g B, 70 g T, 221 g S. 

Laboratorní vyšetření: albumin 43,1 g/l, C-reaktivní protein 
7,7 mg/l. Hmotnost pacientky při propuštění 41,5 kg.

25. června 2009 příjem pro zhoršení dušnosti. 
Nutriční zhodnocení: Příjem běžnou stravou se zv ýšil na 

925 kcal (3 900 kJ), 35 g B, 48 g T, 88 g S. Příjem enterální výživou 
zachován – 1 800 kcal (7 500 kJ), 72 g B, 70 g T, 221 g S.

Laboratorní vyšetření: albumin 44 g/l. Hmotnost pacientky 
při propuštění 43,7 kg.

10. září 2009 pacientka doma svůj stav nezvládla, bála se zhor-
šení dušnosti, proto hospitalizována; v plánu dále transplantace 
plic, podmínkou je dosažení hmotnosti nejméně 50 kg.

Nutriční zhodnocení: Příjem běžnou stravou se zvyšuje na 
1 260 kcal (5 300 kJ), 35 g B, 50 g T. Příjem enterální výživou zů-
stává stejný – 1 800 kcal (7 500 kJ), 72 g B, 70 g T, 221 g S. Hmot-
nost pacientky při propuštění 51,8 kg. 

Diskuse

Bilanční zhodnocení nutričního příjmu u pacientů s CHOPN 
je nezbytné pro objektivní posouzení nedostatečné výživy, či jejího 
rizika. Vzhledem k obtížím souvisejícím s onemocněním CHOPN 
je časté nedostatečné zajištění potřebných živin běžnou stravou. 
Při současné malnutrici je mnohdy nereálné zajistit potřebné dávky 
živin kombinací běžné stravy a sippingu. Pokud je nutná realimen-
tace pacienta, je optimálním řešením zajištění potřebných živin 
formou enterální výživy, která umožní pokrýt stabilní dávky živin 
i při výkyvech v příjmu běžné stravy. Bez bilančního zhodnocení 
příjmu živin však není možné zjistit skutečné hodnoty zkonzu-
mované běžnou stravou a nelze tedy objektivizovat dávky potřeb-
né k doplnění. Bilancovat příjem živin je třeba průběžně, zejména 
u pacientů v malnutrici či realimentačním programu. Tato hodno-
cení zpracovává nutriční terapeut na podkladě souboru informací. 
Pacienta je třeba také průběžně edukovat o základech správné ži-
votosprávy, souvislostech příjmu potřebných živin a speci ckých 
podmínkách a pravidlech skladby stravy v jeho konkrétním pří-
padě. Nezbytné pro tuto činnost je i zohlednění skutečných pod-
mínek pro přípravu a konzumaci stravy.   

Závěr
Pacient s CHOPN a malnutricí je vysoce rizikový z hlediska 

možných komplikací, nízká hmotnost může zabránit i indikova-
né transplantaci plic. Pro optimalizaci výživy takového pacienta 
je důležitá mezioborová spolupráce s nutričním terapeutem. Jeho 
podíl na péči o pacienta spočívá zejména v bilančním hodnocení 
příjmu živin a z něj vyplývajících návrhů možných forem potřebné-
ho doplnění živin. Tato činnost nemůže být jednorázová, protože 
schopnost konzumace stravy se v průběhu času u pacienta z mno-
ha důvodů mění. Sledování je třeba provádět i ve vazbě na vývoj 
hmotnosti pacienta, případně na hodnocení podrobnějších antro-
pometrických údajů. Nedílnou součástí činnosti nutričního tera-
peuta je edukace pacienta jak o obecných pravidlech stravovacího 
režimu, tak o speci ckých potřebách živin, vhodných potravinách, 
případně doplňcích stravy a úpravách pokrmů a režimu stravování 
v čase. Tyto edukace je třeba upravovat podle aktuálního vývoje 
nutričního stavu pacienta a aktuálního vývoje onemocnění.
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Farmakoekonomická studie BURDEN
Kolik stojí exacerbace CHOPN?

Rozhovor

Účastníci listopadového semináře v Lékařském domě v Praze, pořá-
daného Českým občanským sdružením proti chronické obstrukční plicní 
nemoci u příležitosti Světového dne CHOPN, měli možnost vyslechnout 
přednášku prim. MUDr. Viktora Kašáka, která shrnovala výsledky prů-
zkumové studie BURDEN. Jejím hlavním cílem bylo zjistit celkové náklady 
na exacerbaci CHOPN. Požádali jsme prim. Kašáka, aby tuto farmakoe-
konomickou studii blíže představil našim čtenářům.

Pane primáři, proč jste se ve studii BURDEN zaměřili právě na 
exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci?

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) představuje, 
vedle svých medicínských dopadů, i obrovskou nanční zátěž pro 
jakýkoliv zdravotně-sociální systém. Ve srovnání s astmatem je léč-
ba CHOPN 2–3krát nančně náročnější, což mnoho let konstatuje 
i základní celosvětově akceptovaný dokument, který vydává a kaž-
doročně inovuje GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive 
Lung Disease). Existuje lineární vztah mezi tíží CHOPN a náklady 
na péči. Ukazatel sociální zátěže DALY (Disability-Adjusted-Life 
Year – léta života ztracená pro předčasná úmrtí či roky strávené 
v invaliditě) výhledově posouvá CHOPN z 12. místa celosvětové-
ho žebříčku v roce 1990 na 5. místo v roce 2020 – za ischemickou 
chorobu srdeční, deprese, dopravní nehody a cerebrovaskulární 
onemocnění. 

Exacerbace CHOPN jsou akcelerátorem nemoci s negativní-
mi dopady na celkový zdravotní stav pacientů, na jejich prognó-
zu a kvalitu života, výrazným způsobem ovlivňují i mortalitu na 
CHOPN a jsou také hlavním „požíračem“ nančních prostředků 
vynakládaných na léčbu CHOPN. Ze světové odborné literatury 
jsou známa farmakoekonomická data, která tuto skutečnost jed-
noznačně dokladují. Obecným problémem farmakoekonomiky je 
však fakt, že získaná farmakoekonomická data jsou jen velmi ob-
tížně přenositelná do jiného zdravotně-sociálního prostředí, na 
což se nezřídka odvolávají jak plátci zdravotního pojištění v České 
republice (zdravotní pojiš ovny), tak i příslušné regulatorní orgá-
ny (Ministerstvo zdravotnictví ČR, resp. Státní ústav pro kontro-
lu léčiv – SÚKL). 

Proto vznikl zhruba před 3 roky záměr provést v našem pro-
středí farmakoekonomickou studii, která by přinesla potřebná data 
získaná z reálné klinické praxe. Proto byla koncipována a uskuteč-
něna česká studie BURDEN – „Zátěž a kvalita života při exacer-
baci chronické obstrukční plicní nemoci“.

Jak vznikl název studie?
Autorkou výstižného názvu studie je farmakoekonomka a hlav-

ní autorka uspořádání studie MUDr. Jana Skoupá (Pharma Pro-
ject s. r. o.), která použila anglický termín „burden“, jenž v češti-
ně znamená „zátěž“ nebo „břemeno“. Název v sobě navíc skrývá 
i celou precizaci studie, tj. Burden and QUality of Life in ChRonic 
Obstructive Pulmonary Disease ExacerbatioN.

Proč jste se rozhodli sledovat kromě farmakoekonomických uka-
zatelů také kvalitu života zařazených pacientů? Jakým způsobem 
byla hodnocena?

Je obecně známým a opakovaně prokázaným faktem, že pa-
cienti s CHOPN mají sníženou kvalitu života vztaženou ke zdra-
ví. Kvalita života se zhoršuje s rostoucí tíží CHOPN, tj. nejhorší 
je u pacientů s těžkou a velmi těžkou CHOPN (stadium III a IV). 
Kvalita života se navíc zhoršuje při exacerbacích, při komplika-
cích CHOPN a s přibývajícími komorbiditami. Pro kvanti kaci 
kvality života vztažené ke zdraví pacientů s CHOPN bylo vytvo-
řeno několik speci ckých dotazníků. Nejznámější a v klinických 
studiích nejpoužívanější je dotazník nemocnice Sv. Jiří (SGRQ), 
který je však pro běžnou klinickou praxi příliš rozsáhlý. V naší 
studii BURDEN jsme proto použili mnohem jednodušší obecný 
dotazník EuroQuol (EQ-5D), který má jen pět otázek (pohybli-
vost, sebeobsluha, obvyklá činnost, bolest/obtíže, úzkost/depre-
se) s třístupňovou škálou. Další výhodou dotazníku EuroQuol je 
možnost převedení jeho výsledku na jednotku „utility“ (hodnota 
utility 1,0 = plné zdraví, hodnota utility 0 = smrt). 

Ve studii BURDEN jsme kvalitu života pacientů vztaženou 
k zátěži CHOPN hodnotili dvakrát u pacientů s exacerbací (v do-
bě exacerbace a po jejím ukončení) a jedenkrát u pacientů bez 
exacerbace.

Můžete nyní uvést hlavní cíl a uspořádání studie?
Cílem farmakoekonomické studie BURDEN bylo porovnání 

přímých a nepřímých nančních nákladů a kvality života u sku-
piny pacientů s exacerbací CHOPN a u skupiny pacientů bez exa-
cerbace CHOPN. V obou srovnávaných skupinách bylo stejné po-
měrné zastoupení pacientů s různými stadii CHOPN (stadium II 
– středně těžká, stadium III – těžká, stadium IV – velmi těžká). 
Pacienti s lehkou CHOPN (stadium I) nebyli ve studii sledováni, 
nebo  tato nejlehčí forma CHOPN je na pneumologických praco-
vištích léčena jen okrajově (tito nemocní jsou léčeni převážně svý-
mi praktickými lékaři). 

Studie byla uskutečněna v roce 2008 na 4 pracovištích v České 
republice – v LERYMEDu spol. s r. o., Oddělení respiračních ne-
mocí Praha, na Pneumologické klinice FTN v Praze, Pneumolo-
gické klinice FN v Olomouci a Pneumologické klinice FN v Hradci 
Králové. Naše oddělení respiračních nemocí – LERYMED, které je 
terénním ambulantním pneumologickým pracovištěm, do studie 
preferenčně zařazovalo pacienty se středně těžkou CHOPN (sta-
dium II), nebo  jsme předpokládali, že pacienti s lehčími forma-
mi CHOPN při exacerbacích nevyhledávají ambulance lůžkových 
pneumologických oddělení. 

Do studie bylo zařazeno a bylo vyhodnoceno 90 pacientů s exa-
cerbací CHOPN a 90 pacientů s CHOPN bez exacerbace. U skupi-
ny s exacerbací byla sledována data 3 měsíce před exacerbací, dále 
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v době exacerbace a následující 3 měsíce (od vzniku exacerbace). 
U skupiny pacientů bez exacerbace byla sledována data retrospek-
tivně po dobu 3 měsíců a extrapolována na období 6 měsíců, resp. 
180 dnů. Uspořádání studie přehledně ukazuje obrázek č. 1. Sběr 
dat probíhal od dubna roku 2008 do března roku 2009.

Podle statistiky ÚZIS bylo v roce 2008 v České republice dis-
penzarizováno celkem 197 782 pacientů s CHOPN, z toho 30 % 
pacientů se stadiem I, 40 % pacientů se stadiem II, 22 % pacientů 
se stadiem III a 8 % pacientů se stadiem IV. V naší studii nebyli 
zařazeni pacienti s CHOPN stadia I, proto je srovnání s o ciální 
statistikou jen orientační. Důležité je, že poměrné zastoupení pa-
cientů bez exacerbace a s exacerbací bylo ve studii BURDEN té-
měř identické (viz tabulka č. 4).

pacienti zařazení ve studii BURDEN

• celkový počet pacientů: 180
(90 s exacerbací vs. 90 bez exacerbace)

• 117 mužů (65 %) vs. 63 žen (35 %)

• délka trvání choroby: medián 7 let

• dvě třetiny pacientů v souboru byli starobní důchodci

• nejčastější komorbidity: 

º hypertenze (59 %)

º ischemická choroba srdeční (47 %)

º deprese (24 %)

º diabetes mellitus (20 %)

º náhlá cévní příhoda mozková (9 %)

• čtvrtina pacientů měla více než 2 komorbidity

• medián intervalu mezi exacerbacemi: 6,5 měsíce

Tab. č. 1: Základní popis souboru 

parametry hodnocené při exacerbaci

během hospitalizace

• počet dní hospitalizace

º podle jednotlivých typů lůžek (standard/JIP/ARO)

• mikrobiologická vyšetření (počet)

• antibiotická terapie (mimo paušální platbu za lůžko)

• další ZUM/ZULP

ambulantně

• vyšetření a návštěvy

• medikace (ATB, kortikosteroidy, inhalace, infuze ad.)

parametry hodnocené u všech pacientů

• ambulantní návštěvy pneumologického oddělení

• vyšetření (typ a počet)

º RTG, CT, spirometrie, pulzní oxymetrie, krevní plyny, mi-
krobiologie a další

• akutní návštěvy (emergency) a převozy sanitou

• medikace (včetně dávek a jejich změn)

• domácí oxygenoterapie (včetně servisu)

• lázeňská léčba a rehabilitace (hodnoceno pro 12 měsíců)

• komorbidity (včetně medikace)

• pracovní zařazení

º míra invalidizace

• krákodobá pracovní neschopnost u pracujících

• dotazník kvality života ve stanovených intervalech

º generický EQ-5D (následně převeden na utility)

Tab. č. 2: Sledované parametry  

Obr. č. 1: Schéma studie BURDEN

Ve studii BURDEN byla sledována řada parametrů. Je možné 
zmínit je podrobněji?

Vedle obecných demogra ckých dat (viz tabulka č. 1) byly 
sledovány nanční náklady a již zmíněná kvalita života pacientů 
vztažená k zátěži CHOPN (výčet sledovaných parametrů je uveden 
v tabulce č. 2). Podstatné bylo, že byly hodnoceny celkové nanční 
náklady, které se dělí na přímé (v ČR oblast zdravotního pojištění) 
a nepřímé (v ČR oblast sociálního pojištění).

Statistické zhodnocení studie provedl RNDr. Marek Malý, CSc., 
který získaná data „prokrájel“ ze všech možných statistických úhlů 
pohledu (viz tabulka č. 3).

Do studie bylo zařazeno 180 pacientů. Do jaké míry se podařilo 
vybrat reprezentativní vzorek nemocných s CHOPN?

spojité veličiny

• průměry, mediány (u asymetrického rozložení)

• SD, mezikvartilové rozpětí (ukazatelé variability)

porovnání

• dvouvýběrový t-test, analýza rozptylu (normální rozložení)

• Wilcox, Kruskal-Wallis (asymetrické rozložení)

• párový t-test (vývoj spojitých ukazatelů)

test homogenity

• Fisherův zobecněný test; Pearsonův 2 test; Holmův sekvenč-
ní postup (mnohonásobné porovnání)

Tab. č. 3: Statistické hodnocení
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stadium 
CHOPN

EXAC KONT celkem

II 28 (31 %) 29 (32 %) 57 (32 %)

III 31 (34,5 %) 34 (38 %) 65 (36 %)

IV 31 (34,5 %) 27 (30 %) 58 (32 %)

celkem 90 90 180

Tab. č. 4: Složení souboru podle stadií CHOPN 

EXAC – skupina pacientů s exacerbací; KONT – kontrolní skupina bez exacerbace

Jaké tedy jsou podle studie BURDEN náklady na exacerbaci 
CHOPN?

Celkové 6měsíční náklady na jednoho pacienta s exacerbací 
byly 98 701 Kč (3 796 €; 1 € =26 CZK), bez exacerbace 40 036 Kč 
(1 540 €) – viz obrázek č. 2. Při zhodnocení procentuálního roz-
ložení přímých nákladů (náklady z oblasti zdravotního pojištění) 
tvořily náklady na exacerbaci 64 %.

Medián celkových nákladů na 6měsíční léčbu CHOPN ve stadiu 
II činil 22 007 Kč s exacerbací, resp. 14 730 Kč bez exacerbace, ve 
stadiu III 56 146 Kč s exacerbací, resp. 54 148 Kč bez exacerbace, 
ve stadiu IV 100 260 Kč s exacerbací resp. 54 183 bez exacerbace.

Ve své přednášce jste zdůrazňoval, že je třeba věnovat pozornost 
zastoupení jednotlivých sledovaných položek v celkovém objemu ná-
kladů na péči. Jaké jsou rozdíly u pacientů s exacerbací a bez ní?

Jak vyplývá z obrázků č. 2 a 3 a tabulky č. 5 a jak bylo řečeno 
v předchozí odpovědi na vaši otázku, jsou celkové nanční nákla-
dy na 6měsíční léčbu pacienta s exacerbací CHOPN výrazně vyšší 
než nanční náklady na léčbu pacienta bez exacerbace. Ale pokud 
si všimneme nančních nákladů na chronickou medikaci CHOPN, 
zjistíme, že je stejná, tj. 16 371 Kč u pacienta s exacerbací, resp. 
16 454 Kč u pacienta bez exacerbace. Pokud výši přímých nanč-
ních nákladů na chronickou medikaci vyjádříme v procentech (viz 
obrázek č. 4), pak náklady na chronickou medikaci u pacienta 
s exacerbací CHOPN představují cca 20 %, kdežto u pacienta bez 

exacerbace je to již cca 62 %. A zde je „zakopaný pes“ – problém 
zkresleného pohledu našich zdravotních pojiš oven, které mají svou 
optiku nastavenu jen na hodnocení přímých nančních nákladů 
(na medikaci, na výkony atd.) na unicitní rodné číslo. Zdravotní 
pojiš ovny tak nezajímají náklady na hospitalizaci spojenou s exa-
cerbací, nebo  pobyt na nemocničním lůžku je víceméně hrazen 
paušálem, navíc je vůbec nezajímají nepřímé náklady, protože ty 
jsou v ČR nancovány ze sociálního pojištění. 

Zdravotní pojiš ovny však trvale iritují výdaje na tzv. drahou 
ambulantní farmakoterapii, která tvoří 62 % z přímých nákladů 
– ale 64 % přímých nákladů na léčbu exacerbace, které představují 
mnohem větší nanční částku, stojí mimo jejich sféru zájmu!?

Obr. č. 2: Celkové náklady za 6 měsíců

Obr. č. 3: Celkové náklady za 6 měsíců – rozdělení 

EXAC (Kč) KONT (Kč)

invalidní důchod 13 372 8 553

pracovní neschopnost 532 258

komorbidity 5 289 4 326

další zdravotní služby 5 674 5 529

vyšetření 2 367 2 964

návštěvy 4 045 1 952

medikace 16 371 16 454

exacerbace 51 049 0

Tab. č. 5: Celkové náklady za 6 měsíců – rozdělení

Obr. č. 4: Procentuální rozložení přímých nákladů 
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Překvapila Vás získaná data, nebo jste je spíše očekával?
Farmakoekonomická data získaná ze studie BURDEN potvr-

dila naše očekávání a farmakoekonomické závěry studie BURDEN 
korespondují se závěry zahraničních farmakoekonomických stu-
dií zkoumajících exacerbace CHOPN. Překvapující však byla velmi 
nízká kvalita života pacientů s CHOPN. Ve studii BURDEN měli 
pacienti s exacerbací CHOPN hodnotu utility 0,377, po exacerba-
ci 0,566, pacienti s CHOPN bez exacerbace měli hodnotu utility 
0,582 (viz obrázek č. 5), což jsou všechno velmi nízké hodnoty 
(např. pacienti s úplnou slepotou mají kvalitu života vyjádřenou 
v hodnotě utility 0,4). O kvalitu života pacientů s CHOPN bychom 
se měli i v běžné klinické praxi více zajímat.

V hodnocení kvality života jste zjistili poněkud neočekávané 
výsledky u pacientů ve stadiu II při srovnání skupiny s exacerbací 
a bez exacerbace. Jak si je vysvětlujete?

Exacerbace u pacientů s CHOPN v jakémkoliv stadiu výraz-
ným způsobem zhoršuje kvalitu života. U pacientů s exacerbací 
CHOPN stadia II měla kvalita života v exacerbaci hodnotu utili-
ty 0,524, po exacerbaci 0,636, u pacientů s CHOPN stadia II bez 
exacerbace měla kvalita života hodnotu utility 0,589 (viz obrázek 
č. 6). Z toho je zřejmé, že intenzivní léčba exacerbace pacientů se 
středně těžkou CHOPN přinesla lepší kvalitu života, než mají pa-
cienti se stejnou tíží choroby bez exacerbace. Zde vidím prostor 
pro účinnější léčbu pacientů s CHOPN stadia II. 

U stadia CHOPN III a IV měli pacienti po exacerbaci statisticky 
signi kantně horší kvalitu života ve srovnání s pacienty stejného 
stadia CHOPN bez exacerbace.

Je možno na tomto místě shrnout nejdůležitější závěry studie 
BURDEN? 

Studie BURDEN prokázala, že nanční náklady na pacienty 
s exacerbací jsou statisticky významně vyšší v porovnání s ná-
klady na pacienta bez exacerbace. Potvrdila, že náklady rostou 
se závažností (stadiem) choroby. Nejvýznamnější složkou nákla-
dů na exacerbace jsou hospitalizace, exacerbace výrazně snižují 
kvalitu života.

Ze získaných dat lze odvodit doporučení pro klinickou pra-
xi: Léčba zabraňující exacerbacím je přínosná pro pacienty i pro 
zdravotně-sociální systém. Farmakoterapie zpomalující progresi 
CHOPN je přínosná. Stěžejní je včasná diagnóza a včasná léčba!

Mohou se naši čtenáři seznámit s výsledky studie podrobněji 
– byly už publikovány?

Závěry studie BURDEN byly doposud prezentovány ve formě 
dvou posterů na farmakoekonomické kongresu ISPOR konaném 
v roce 2009 v Paříži. Nyní se připravuje publikace studie v zahra-
ničním farmakoekonomickém časopise i v českém odborném pe-
riodiku.

Za rozhovor poděkovala Gabriela Bjalkovská 

Obr. č. 5: Utility (průměr) Obr. č. 6: Utility podle stadií CHOPN (průměr)

LERYMED spol. s r. o.
Mašovická 479/17
142 00 Praha 4-Libuš
www.lerymed.cz
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Nekuřáctví – základní podmínka
léčby CHOPN

Souhrn:
Kouření tabáku je podstatnou příčinou chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). 

Kromě intenzivně znečištěného vzduchu, který aktivní či pasivní kuřák vdechuje, hraje 
roli podle posledních poznatků zřejmě i autoimunitní reakce. Podstatou úspěšné léč-
by je nulová expozice tabákovému kouři. Lékař by měl využít každé příležitosti (ambu-
lantní kontakt či hospitalizace) pro motivaci k odvykání a nabídku léčby závislosti na 
tabáku podle svých možností: krátká intervence nebo doporučení do nejbližšího centra 
pro závislé na tabáku.

Summary:
Non smoking – the essential condition of the COPD treatment
Tobacco smoking is the main cause of COPD (chronic obstructive pulmonary disea-

se). According to the latest ndings autoimmune reaction plays a role except of highly 
contaminated air inhaled either by active or passive smoker. No exposition to tobacco 
smoke is the basic for successful treatment. Any physician should use each clinical con-
tact (outpatient or hospitalisation) for motivation and tobacco dependence treatment 
according to time possibility: brief intervention or recommendation to the nearest cen-
tre for treatment of tobacco dependence.

Kme ová, A., Králíková, E. Nekuřáctví – základní podmínka léčby CHOPN. Kazuistiky v alergologii, 
pneumologii a ORL 7, č. 1: 48 –50, 2010.
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Úvod

Tabákový kouř obsahuje přes 4 000 chemikálií – obtížně bychom 
hledali jinou příležitost vdechnout tak intenzivně znečištěný vzduch. 
Nulová expozice tabákovému kouři je základní podmínkou obecně 
požadované redukce rizikových faktorů CHOPN – je třeba vyhnout 
se jak aktivnímu, tak pasivnímu kouření. Je to navíc faktor, který 
lze poměrně rychle ovlivnit. Úplné zanechání kouření je základní, 
v klinické praxi však někdy obtížně splnitelnou podmínkou účin-
né a úspěšné léčby CHOPN. Závislost na tabáku je totiž chronické, 
relabující onemocnění, jehož léčba by měla být zejména u pacien-
tů s CHOPN intenzivní a dlouhodobá. Tito kuřáci vědí, že kouření 
způsobilo a dále zhoršuje jejich nemoc, a vědí, že by kouřit neměli. 
Navíc bývají více závislí, kouří více cigaret a začali s kouřením v niž-
ším věku než průměrní kuřáci (Jiménez-Ruiz et al. 2001; Shahab et 
al. 2006). Vzhledem k tomu, že nikotin je návykovější než heroin 
a úspěšnost léčby závislosti na tabáku relativně nízká, mohou mít 
snížené sebevědomí až depresi jako důsledek pocitu osobního se-
lhání, jako důsledek toho, že se jim dosud nepodařilo přestat kou-

řit. Lékař by se pacientů s CHOPN měl na kouření ptát empaticky, 
tak, aby pacient měl důstojnou možnost se ke své závislosti přiznat. 
Zároveň by měl jasně zdůraznit nutnost nekuřáctví a těm, kdo si 
přejí přestat, nabídnout léčbu (Gold 2009). Vhodnou příležitostí je 
i hospitalizace těchto pacientů (Sund blad et al. 2008).

Kouření a CHOPN
Kauzální souvislost kouření a CHOPN je dlouho známá. Po-

slední dobou se však ukazuje, že mechanismus může být jiný, než 
jsme dosud mysleli – důležitou roli hraje zřejmě autoimunitní 
podklad vztahu. Následující fakta vycházejí především z publika-
ce Cosia a kol. (Cosio et al. 2009) v NEJM z června 2009. Zdá se, 
že CHOPN nepostupuje stejným způsobem u všech kuřáků – ně-
kdy je progrese rychlá, jiný kuřák CHOPN neonemocní. Příbuzní 
pacienta s CHOPN mají zvýšené riziko vývoje tyto nemoci, což je 
typické i pro autoimunitní onemocnění. 

Kouření tabáku je hlavním rizikovým faktorem pro vývoj 
CHOPN. Podstatou CHOPN je abnormální zánětlivá odpově  
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v malých dýchacích cestách a alveolech, která způsobí ireverzibil-
ní omezení proudění vzduchu do plic. V malých dýchacích cestách 
nacházíme kromě zánětlivého buněčného in ltrátu i remodelaci, 
která ztluš uje stěny dýchacích cest. Toto ztluštění má za násle-
dek zmenšení jejich průměru a zvýšení odporu proudění vzduchu. 
Vzniká destrukce alveolů a rozšíření ventilovaných prostorů. Tyto 
anatomické znaky emfyzému snižují elastický tlak, který vytváří 
výdech. Chronická bronchitida se vyvíjí asi u 50 % kuřáků. 

Ke vzniku vyjmenovaných abnormalit přispívá několik faktorů. 
Podstatou všech je ale zánětlivá reakce na vdechnuté částice a ne-
čistoty. Klíčovou komponentou CHOPN je zánět v plicích zpro-
středkovaný T lymfocyty, který přetrvává i rok po zanechání kou-
ření. Zdá se, že v patogenezi CHOPN se účastní imunitní reakce 
a CHOPN by mohla být autoimunitní nemocí vyvolanou kouřením. 
U 5 % pacientů s CHOPN, kteří jsou nekuřáci, se onemocnění dává 
do souvislosti s orgánově speci ckou autoimunitou.

Mechanismy souvislosti kouření a CHOPN
Stupeň 1 – úvodní odpově  na cigaretový kouř

Přesný mechanismus, jak dráždivé látky (i cigaretový kouř) sti-
mulují nespeci ckou imunitu, není zatím znám. Dle některých te-
orií to není přítomnost mikroba jako taková, ale buněčné a tkáňové 
poškození vznikající následkem infekce. Produkty buněčného po-
škození aktivují nespeci cký imunitní systém. Ale i získaná imuni-
ta rozeznává produkty tkáňového poškození jako cizorodé antigeny 
a vyvolá imunitní reakci. U kuřáků jsou antigeny uvolněny v důsled-
ku nekrózy a apoptózy epiteliálních a endoteliálních buněk. Aby se 
vývoj nemoci zastavil, je nutné potlačit zánětlivou reakci a předejít 
aktivaci a proliferaci T lymfocytů a reakci speci cké imunity. 

Stupeň 2 – aktivace T lymfocytů a jejich proliferace
Materiál pocházející z poškození plic kuřáků je vychytáván den-

dritickými buňkami a následně prezentován CD8+ T lymfocytům. 
Proto se v plicích pacientů s CHOPN CD8+ T lymfocyty i zralé den-
dritické buňky hojně vyskytují. Předpokládá se, že progrese nemo-
ci a její závažnost je v tomto bodě dána schopností dendritických 
buněk stimulovat T lymfocyty. Schopnost stimulace je modulována 
imunoregulačními mechanismy. Mírný nedostatek těchto regulač-
ních mechanismů vede k 1. nebo 2. fázi GOLD. Těžké selhání ale 
umožňuje další progresi nemoci do 3. nebo 4. fáze GOLD.

Stupeň 3 – reakce speci ckého imunitního systému
CD8+ lymfocyty jsou převažujícími buňkami ve velkých a ma-

lých dýchacích cestách a v plicním parenchymu. V plicích kuřáků 
s CHOPN a emfyzémem nastává apoptóza epiteliálních a endote-
liálních buněk. Počet buněk podstupujících apoptózu se zvyšuje 
s rozsahem kouření a koreluje s počtem CD8+ buněk v plicích. 
Množství CD8+ lymfocytů přímo koresponduje se stupněm plicní 
obstrukce a emfyzému. V plicním parenchymu a velkých dýchacích 
cestách kuřáků nemocných CHOPN lze najít i CD4+ T lymfocyty, 
které dále přispívají k antigenní stimulaci. Počet CD4+ buněk od-
povídá stupni plicní obstrukce. 

Virové a bakteriální infekce jsou důležité z hlediska prohlubo-
vání zánětlivého procesu. Považují se za hlavní příčinu exacerbace 
CHOPN. Takové infekce mohou vyvolat imunitní reakci, která vr-
cholí v poškození plic.

Plicní zánět u závažné CHOPN zahrnuje velké množství ak-
tivovaných oligoklonálních Th1 T lymfocytů, B buněk a CD8+ T 
lymfocytů. Všechny tyto buňky přetrvávají v plicích i po roce od 
zanechání kouření, což naznačuje samoudržující se proces typický 
pro autoimunitní choroby.

Mezi přímé i nepřímé důkazy o roli autoimunity u CHOPN 
patří například zvýšený počet T i B lymfocytů v plicích pacientů 
s CHOPN, přítomnost CD4+ a CD8+ T lymfocytů v plicích pacien-
tů, přítomnost cirkulujících protilátek proti elastinu a další. 

Proč se někteří kuřáci CHOPN vyhnou?
Imunitní regulace, genetická vnímavost a prostředí jsou rozho-

dujícími faktory pro vznik nemoci. Mohou před vznikem CHOPN 
chránit, nebo naopak indukovat predispozici k autoimunitním 
chorobám důležitým pro vznik CHOPN. Ne všichni kuřáci na výše 
zmíněné antigeny reagují. Také intenzita imunitní reakce se u jed-
notlivých kuřáků liší. 

Všechny tyto nálezy svědčí pro poškozenou imunitní regulaci 
u kuřáků s CHOPN. 

Kouření může hrát důležitou úlohu i v dalších autoimunitních 
chorobách, například u revmatoidní artritidy, protože zvýrazňu-
je genetické predispozice k těmto nemocem. Důkazy o významu 
autoimunity v patogenezi CHOPN se neustále množí. Zatím ale 
nebyl objeven vztah příčiny a účinku mezi autoimunitními proce-
sy a CHOPN. 

Kuřák s CHOPN v ordinaci
Závislost na tabáku patří číslem své diagnózy – F 17 – mezi zá-

vislosti. Kouření začíná závislostí psychosociální, po určité době 
se u většiny kuřáků (cca 75 %) přidá závislost fyzická, drogová (na 
nikotinu). Doba kuřáctví a snadnost, s jakou se nikotinová závis-
lost objeví, je individuální a je dána geneticky, stavbou receptorů 
v mozku. S tím souvisí i podobná náchylnost k jiným drogovým zá-
vislostem či to, že kouření cigaret bývá „vstupní branou“ k ostat-
ním drogám – receptory jsou velmi podobné.

Psychosociální závislost je potřebou v určité společnosti či si-
tuaci kouřit, manipulovat s cigaretou, pozorovat ladně se vinoucí 
kouř… Je to závislost na cigaretě jako takové, bez ohledu na její 
složení – když si toto kuřák uvědomí, snáze pochopí, že předmět 
či rituál může nahradit jinou činností. Kouření je z tohoto hlediska 
naučené chování, většinou mnohaletým denním tréninkem v moz-
ku dobře za xované. Kuřák se musí vědomě, aktivně naučit cho-
vat jinak – změnit své denní stereotypy, způsob života. Měl by si 
dopředu připravit náhradní řešení svých typicky kuřáckých situací, 
snadněji je tak překoná. To by mělo být obsahem psychobehavio-
rální intervence lékaře:
• náhradní řešení kuřáckých situací
• podpora rodiny, přátel
• stanovení dne D
• možnosti relapsu, předem navržená řešení
• využití zkušeností z předchozích neúspěšných pokusů

Fyzická závislost na nikotinu je indikací k farmakologické léč-
bě. V zásadě se jedná o denní kuřáky více než 10–15 cigaret a ty, 
kdo si svou první ranní cigaretu zapalují do hodiny po probuzení 
– nikotin má v krvi poločas zhruba 2 hodiny. Bohužel však nejsme 
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schopni jasně stanovit, kdo na nikotinu závislý NENÍ, obě kom-
ponenty závislosti se totiž prolínají. Dříve se farmakologická léč-
ba doporučovala právě jen závislým na nikotinu, dnes všem, kdo 
mají problém přestat kouřit. Stanovení míry závislosti tedy není 
příliš důležité.

Abstinenční příznaky z nedostatku nikotinu se objevují řádově 
po hodinách abstinence a podle Manuálu Americké psychiatric-
ké společnosti (verze IV) jsou to: touha po droze/kouření („cra-
ving“), podrážděnost/frustrace/zlost, úzkost, špatná nálada/de-
prese, neschopnost odpočívat, neschopnost soustředění, zvýšená 
chu  k jídlu, nespavost. Právě k potlačení abstinenčních příznaků 
je určena farmakologická léčba (pacient by ji neměl zaměňovat 
s „léčbou kouření“).

Farmakologická léčba (navíc k alespoň krátké intervenci) je 
podle současných doporučení WHO i z metaanalýz vycházejících, 
na důkazech založených doporučení („evidence based guidelines“) 
účinná. Úspěšnost zhruba zdvojnásobuje nikotin (náhradní léčba 
nikotinem, NLN) a bupropion, zhruba ztrojnásobuje vareniklin.

Náhradní léčba nikotinem je u nás dostupná jako žvýkačka, ná-
plast a inhalátor (špička). Pastilky a mikrotablety se přestávají prodá-
vat. Vše je volně prodejné v lékárně (bez receptu). Bupropion a vare-
niklin jsou vázané na recept, ale bez preskripčního omezení. 

Některé zdravotní pojiš ovny na maximálně 2týdenní léčbu při-
spívají, pravidla se však mění a pacientům proto doporučujeme do-
tázat se u jejich pojiš ovny. I bez příspěvku se však léčba kuřákům 
vyplatí – cena léků je přibližně stejná jako krabička cigaret denně. 
Léčba by ovšem měla trvat minimálně 3 měsíce, raději však 6 či 
více měsíců – to platí zejména u pacientů s CHOPN, protože bývají 
silněji závislí než průměrný kuřák (to bývá také důvodem toho, že 
se jim dosud nepodařilo přestat).

Krátká intervence
(souhrn léčby ve formě použitelné v každé ordinaci)

Krátká intervence (3–5 minut) je jedna z možností léčby, která 
je všude reálná. I když její úspěšnost je relativně malá (5–8 % dlou-
hodobé validizované abstinence, tj. 6–12 měsíců), tím, že může být 
aplikována na každého kuřáka při každé návštěvě každého lékaře, 
se stává nejefektivnější metodou léčby závislosti na tabáku. Je dnes 
doporučována ve všech rozvinutých zemích (Fiore et al. 2008).

Tato krátká intervence má pět bodů (v angličtině začínají od A, pro-
to „5A Method“, v češtině by ji bylo možné nazvat „metoda 5P“):
1. ASK – ptej se každého pacienta na kuřácký návyk, nekuřáka pochval 

a podpoř v nekuřáctví (další body se týkají jen kuřáků). Vyznač v do-
kumentaci (kolik cigaret/doutníků/dýmek denně, od kolika let).

2. ADVISE – pora  přestat – jednoznačně, jasně (např.: „Pane XY, 
pro Vaše zdraví je nutné přestat kouřit.“).

3. ASSESS – posu  ochotu přestat: jestliže nechce, motivuj (per-
sonalizace rizika: vysvětlení souvislostí s konkrétní diagnózou 
či nálezem, prognózou, momentálními obtížemi), intervence 
pak končí, při další návštěvě opakujeme dotaz a doporučení 
(empaticky!). Jestliže chce přestat, následuje bod 4.

4. ASSIST – pomoz přestat: 
psychosociální podpora – ptej se, kdy nejčastěji kouří, a pora , aby si 

předem připravil náhradní činnost; stanovení dne D a naprostá 
abstinence od tohoto dne; zhodnocení předešlých zkušeností 
a poučení z nich (co pomohlo?, co selhalo?, osobní individu-

ální plán, identi kace pravděpodobných problémů a způsobů, 
jak je překonat, podpora přátel a rodiny);

farmakologická léčba – u pacientů závislých na nikotinu (tj. zapa-
lují si do hodiny po probuzení či kouří víc než 15 cigaret den-
ně), a to jednak nikotinem (volně prodejný ve formě žvýkaček, 
náplastí a inhalátoru), jednak bupropionem (vázaný na recept, 
bez preskripčního omezení).

5. ARRANGE CONTROLS – plánuj kontroly alespoň během prv-
ních tří měsíců, zejména v prvních týdnech nás pacient potře-
buje (diskuse abstinenčních příznaků, dávky léků, relapsu).

Možnosti léčby závislosti na tabáku v ČR
Krátká intervence každého lékaře, ale i sestry či farmaceuta by 

měla být základem léčby. Lékaři se tomuto ideálu pomalu přibližují, 
role sester i lékárníků je však u nás zatím podceňovaná a nevyuží-
vaná. Česká asociace sester však připravila a schválila doporuče-
ní léčby pro sestry, která budou zveřejněna v roce 2010. Sesterská 
sekce Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku (SLZT) je aktivním 
propagátorem motivace sester i jejich vzdělávání.

Vznikají ale také specializovaná centra pro závislé na tabáku, 
kterých u nás pracuje již na 30. V naprosté většině jsou při pneu-
mologických klinikách. Je možné tam doporučit pacienta, který si 
přeje přestat kouřit, ale v ambulanci nemáme čas se mu intenziv-
něji věnovat. Aktuální kontakty na centra i vyškolené lékaře (jejich 
pacienti mají nárok na příspěvek zdravotních pojiš oven na léky) 
jsou na webu SLZT (www.slzt.cz), kde najdete také aktuality či in-
formace o seminářích pro sestry i lékaře.
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zpráva
Fórum CHOPN 2010

(COPD Assessment Test), který vychází z dotazníku sv. Jiří, 
má ale jednodušší strukturu (pouze 8 otázek) a dobře koreluje 
s tíží choroby. Dále shrnul, které farmakologické a nefarmako-
logické prostředky máme k dispozici v terapii CHOPN – zdů-
raznil však, že léčba není „paušální“. Hovořil o probíhající dis-
kusi týkající se inhalačních kortikosteroidů u CHOPN – zřejmě 
pomáhají jen některým pacientům, které ovšem není snadné 
identi kovat (odpovídajícím nástrojem by mohlo být bronchi-
ální FeNO). Představil dva nové léky, které by měly být letos, 
resp. napřesrok dostupné i na českém trhu: indacaterol (ultra 
LABA, preparát Onbrez Breezhaler) a ro umilast (lék s proti-
zánětlivým účinkem, preparát Daxas), včetně jejich postavení 
v léčebném algoritmu CHOPN.

Poslední přednáška prim. MUDr. Pavla Turčániho z Plicní 
kliniky FN Brno „Lze ovlivnit průběh CHOPN?“ navázala na před-
chozí sdělení. Prim. Turčáni analyzoval příčiny smrti u CHOPN 
a zabýval se způsoby, jak lze ovlivnit prognózu nemocných. 
Na prvním místě uvedl zanechání kouření (které mimo jiné 
znamená snížení rizika nádorových onemocnění a kardiovas-
kulárních chorob) a vyloučení dalších rizikových faktorů, dále 
efekt neinvazivní ventilace, DDOT a volumreduktivní operace 
plic v indikovaných případech. Zmínil negativní roli exacerbací 
v progresi nemoci. Naopak pozitivní zprávou je, že reverzibi-
lita u CHOPN je zřejmě větší, než se původně předpokládalo. 
Opět zdůraznil potřebu včasné diagnózy. Zajímavý byl údaj, že 
na základě symptomů lékaři správně stanoví diagnózu CHOPN 
pouze u 65 % mužů a 49 % žen (!). V závěru své přednášky 
prim. Turčáni konstatoval, že CHOPN bývá nedostatečně léčena 
(připomněl závěry studie UPLIFT, z nichž se odvozuje posta-
vení tiotropia jako léku první volby u nových pacientů a v čas-
ných stadiích choroby). 

(bag)

Letošní Fórum CHOPN se konalo 25. února v Praze  a bylo 
již šestým ročníkem odborných setkání věnovaných chronické 
obstrukční plicní nemoci, která tradičně organizují společnosti 
Boehringer Ingelheim a P zer.

Za předsednictví prim. MUDr. Stanislava Kose, CSc., vy-
stoupila s první přednáškou „Adherence k farmakoterapii – Achil-
lova pata její účinnosti“ Mgr. Magda Vytřísalová z Katedry sociální 
a klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK. Nabídla zajímavý 
pohled (nejen) na problematiku CHOPN z pozice farmakologa. 
Připomněla, že adherence je spolu s farmakokinetikou největ-
ším zdrojem variability v odpovědi na léčbu. Kromě běžně uží-
vaných pojmů adherence a compliance de novala také koncept 
perzistence (doporučeného užívání léků) a související parame-
tr MPR (Medication Possession Ratio – poměr počtu doporu-
čených a skutečně užitých dávek léku). Zabývala se možnými 
příčinami a důsledky non-adherence a jejich řešením. Z dat 
citovaných studií vyplynula řada konkrétních doporučení pro 
klinickou praxi. Ve dvou představených studiích srovnávajících 
adherenci v různých evropských zemích se Česká republika „ne-
umístila“ nejlépe, existuje zde tedy velký prostor ke zlepšení. 
V metaanalýzách přitom nebyla identi kována žádná nejvhod-
nější strategie ke zvýšení adherence. Pomáhá větší množství in-
formací předané pacientům (také alternativní metody – video, 
písemné materiály, vždy spolu s ústní konzultací). Během roz-
hovoru s pacientem je vhodné používat otevřené otázky. Z hle-
diska léčebného režimu jsou nejvýhodnější léky užívané jed-
nou denně, s vyšší i nižší frekvencí adherence klesá. Výhodou 
mohou být také xní kombinace léků. Z hlediska intervence 
rizikových faktorů ve vztahu ke zvýšení adherence byl obecně 
prokázán jen význam léčby psychiatrických komorbidit. Je třeba 
respektovat speci ka jednotlivých onemocnění i jednotlivých 
pacientů, přičemž CHOPN a také asthma bronchiale jsou obec-
ně spojeny s nižší adherencí než další choroby.

Následující sdělení „Farmakoterapie CHOPN ve světle posled-
ních velkých studií“ prezentoval MUDr. Vladimír Koblížek z Plic-
ní kliniky FN Hradec Králové. Jeho přednáška zahrnovala jako 
obvykle řadu odkazů na aktuální publikace v zahraniční litera-
tuře. Rekapituloval závěry studií TORCH, INSPIRE a UPLIFT, 
připomněl také studii ECLIPSE ( její výsledky jsou očekávány 
v tomto nebo příštím roce). Za klíčové výzvy v léčbě CHOPN 
označil snížení rizik a včasnou diagnózu onemocnění. Uvedl 
řadu studií z poslední doby, podle nichž byl podíl nediagnos-
tikovaných pacientů s CHOPN „nejlépe“ 50 %, většinou však 
výrazně vyšší. Z hlediska prognózy pacienta a účinnosti léčby 
je třeba diagnostikovat CHOPN co nejdříve (ve stadiu II). Bylo 
by vhodné pátrat po CHOPN v souvislosti s dalšími choroba-
mi, např. ICHS, a také při výskytu určitých symptomů (bolest 
na hrudi, snížená fyzická aktivita, únava, …). Ve spojitosti 
s hodnocením CHOPN zmínil MUDr. Koblížek dotazník CAT 

Organizátoři Fóra CHOPN vybírají pro jednotlivé ročníky zajímavé histo-
rické budovy v hlavním městě. Letos si tak zúčastnění mohli prohlédnout 
interiéry Martinického paláce na Hradčanském náměstí. Původně gotické 
prostory byly rekonstruovány v renesančním a raně barokním stylu a vy-
tvořily pro letošní setkání jedinečnou atmosféru.
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Kapitoly z historie

Jean Martin Charcot
(29. 11. 1825 – 16. 8. 1893)

Tento francouzský lékař bývá v literatuře označován za jedno-
ho ze zakladatelů neurologie a psychiatrie. Protože se však zabý-
val i problémy spojenými s tuberkulózou a pneumonií, patří ne-
pochybně i do našeho časopisu.

Narodil se v Paříži jako syn výrobce ozdobných povozů. Měl 
ještě dva sourozence, ale rodiči byl vybrán on, aby šel dále studo-
vat. Úspěšně absolvoval lyceum svatého Ludvíka a již jako dítě se 
zajímal o literaturu a povolání lékaře (v širším příbuzenstvu měl 
několik lékařů). Není proto nijak překvapující, že se v roce 1844 
nechal zapsat ke studiu medicíny na pařížské univerzitě. O čtyři 
roky později zakončil studia promocí a nastoupil jako interní lé-
kař (v naší terminologii mu odpovídá pojem „sekundář“) v ne-
mocnici Salpêtrière (název vyjadřuje původní účel stavby – pra-
chárnu) v Paříži, v ústavu pro choromyslné, potulné a povětrné 
ženy. Pracoval zde v oddělení, jež vedl doktor Rayer, osobní lé-
kař francouzského císaře Napoleona III. (1808–1873). Profesor 
Ivan Lesný ve své knize „Slavní lékaři“ uvádí, že „dnes je Salpê-
trière nemocnicí s dvěma obrovskými neurologickými klinikami, 
z nichž jedna se jmenuje Klinika neurologická, druhá Klinika ner-
vových nemocí“.

Po pěti letech praxe byl povýšen na doktora, po dalších sedmi 
letech pak byl jmenován profesorem na pařížské univerzitě, když 
předložil práci o zánětu plicním. V letech 1856–1862 působil jako 
lékař v Ústřední pařížské nemocnici. V roce 1862 se vrátil do ne-
mocnice Salpêtrière, kde byl ustanoven primářem. Současně i před-
nášel o nervových chorobách. Za prusko-francouzské války v letech 
1870–1871 byl nucen své přednášky přerušit a věnovat se ošetřo-
vání raněných vojáků, kteří byli umístěni v jeho nemocnici.

V roce 1872 byl jmenován profesorem a vedoucím katedry pa-
tologické anatomie jako nástupce profesora Jeana Cruveilhiera 
(1791–1874), který se věnoval právě patologické anatomii nervové 
soustavy. Po deseti letech se pak Charcot znovu vrátil do nemoc-
nice Salpêtrière, kde se stal profesorem neurologie a prvním ve-
doucím nově zřízené Kliniky nervových nemocí. Za další rok byl 
pak jmenován členem francouzské Akademie.

Tato klinika, která měla i fyzikální terapii (s vodoléčbou i lé-
čením elektřinou), se brzy stala vyhlášeným místem, které na-
vštěvovali lékaři z celého světa. Nechyběl mezi nimi ani náš
Josef Thomayer (1853–1927), ani zakladatel učení o psychoana-

lýze Sigmund Freud (1856–1939). Právě Freud, který u Charco-
ta studoval hysterii se zvláštním zaměřením na ochrnutí, jež tuto 
chorobu v některých případech doprovází, se cítil v Paříži poně-
kud ztracený a velmi vítal, že Charcot, u něhož studoval, jej zval 
i na své večírky.

Charcot již v roce 1865 popsal amyotro ckou laterární skle-
rózu, chronickou míšní nemoc (pozvolný rozpad předních rohů 
a postranních provazců míšních, jenž se projevuje ubýváním tě-
lesných sil a hubnutím svalstva začínajícím obvykle na horních 
končetinách). Přinesl také nové poznatky o lokalizaci mozkových 
funkcí. Například pod názvem „dysaesthesie“ popsal zvláštní ne-
příjemný pocit chvění, který se šíří střídavě vzhůru a dolů po kon-
četině a trvá několik minut až čtvrt hodiny. Tento úkaz Charcot 
zaznamenal při některých formách zánětu míšního. Proslavil se 
přesnými diagnózami a schopností objasňovat dosud nevysvětli-
telné jevy z oblasti neuropatologie. 

Josef Švejnoha
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Při svých přednáškách o neurologii, které byly mimořádně 
vyhledávány (zúčastňovalo se jich i 500–600 posluchačů), sesta-
vil tzv. „neurologický chorobopis“ (postup neurologického vyšet-
řování). Nazval je „Přednášky o nemocech nervové soustavy, léčených 
v Salpêtrière“, které byly následně přeloženy do mnoha jazyků. 
Charcot jako neuropatolog se domníval, že psychické poruchy 
mají fyzickou příčinu.

Zabýval se však i interními nemocemi – např. v roce 1876 po-
psal atro ckou cirhózu jaterní. Již jsme se zmiňovali, že se zabýval 
také tuberkulózou, ale i nemocemi revmatickými, dnou, chorobami 
infekčními, srdečními, krevními a cévními, cukrovkou, chorobami 
ledvin, žlučovodů, ale např. i nemocemi stáří. Pojmem v medicíně 
jsou tzv. „Charcotovy krystalky“ – drobné, táhlé, ostré, bezbarvé 
a mdle lesklé krystalky, které Charcot poprvé objevil v krvi a pak 
i v kostní dřeni osob trpících leukémií. 

Velkou pozornost věnoval Charcot hysterii (dokonce někteří 
zlí jazykové tvrdili, že si pacienty s hysterií pěstoval a tím někdy 
zdržel jejich uzdravení nebo mu dokonce zamezil). Hysterii charak-
terizoval jako „velkého simulanta“, nebo  v projevech postižených se 
jevila snaha upoutat na sebe pozornost výstředním jednáním. Na 
toto téma napsal v roce 1881 své významné dílo nazvané „Klinické 
úvahy o hysteroepilepsii aneb velké hysterii“. V něm vypracoval celý sou-
bor názorů o původu a léčbě této choroby a určil její stádia: první, 
které je podobné epilepsii, potom stádium prudkých pohybů, dále 
stádium halucinační a nakonec stádium pomatenosti. Nejprve se 
pokoušel hysterii léčit magnetismem a kovy, ale později se znač-
ným úspěchem léčil hysterii za pomoci hypnózy. Zjistil, že mnoho 
hysteriků lze vyléčit hypnotickou sugescí. Myslel si ale, že zhypno-
tizovat lze pouze hysteriky nebo potenciální hysteriky.

Své demonstrace prováděl překvapujícím způsobem. Podrobně 
jej popisuje ve své knize „Zachránci lidstva“ český historik medicíny 
Josef Vinař: „ … Pacient, se kterým se koná demonstrační pokus, vžije se 
do své choroby tak, že se jeho úchylnost ještě stupňuje. Jeden nemocný po-
zoruje druhého a napodobuje ho, hysterie se stane přenosnou, nakažlivou. 
Charcot hledal tzv. hysterická stigmata, to jest: body na těle, při jejichž 
stlačení nebo podráždění se vzbudí křeče nebo záchvat. Čím více stigmata 
hledal, tím více jich našel, a to mu bylo od mnohých vytýkáno…“.

V této souvislosti připomeňme jméno Blanche Wittmanové 
(1859–1913), která byla Charcotovou pacientkou a gurantkou, jež 
předváděla projevy hysterie. Později dělala laboratorní pomocnici 
Marii Curie (1867–1934). Během práce se smolincem byla natolik 
ozářena radiací, že jí musely být amputovány obě nohy a ruka. Její 
život byl zachycen v dokumentárním románu švédského spisova-
tele Pera Olova Enquista „Kniha o Blanche a Marii“. 

Jeho zásadou při bádání bylo: „Je třeba myslet patologicky i fyzio-
logicky“. Prozkoumal příznačné jevy při ubývání míchy, prohloubil 
dosud známé vědomosti o míšní sy lidě a zabýval se také studiem 
dědičnosti duševních nemocí. Dokázal na nemocné působit psy-
chicky a získat si jejich důvěru. Na rozdíl od většiny neurologů se 
Charcot zaměřil na funkční psychické poruchy a postupně dospěl 
k jejich ostrému rozlišování od chorob organického původu. 

Zaměřil se také na studium mozkového krvácení a změn peri-
ferních nervů při infekčních chorobách. Označil dynamické trau-
ma jako příčinu neuróz. Cenné bylo i to, že Jean Martin Charcot 
nejen léčil, ale i účinně organizoval zdravotnickou péči o nervově 
a duševně choré. Mezi jeho žáky patřil např. Alfréd Binet (1857–
1911), ale třeba také náš profesor Ladislav Haškovec (1866–1944). 
Charcotovy sebrané spisy byly v letech 1886–1890 vydány v cel-
kem 9 svazcích. 

Právě Ladislav Haškovec vyprávěl historku, kterou slyšel při 
svém pobytu v Paříži: „Kdysi přivezl vozka k Charcotovi do Salpêtrière 
ke konzultaci nemocnou, která dlouhou dobu ležela doma ochrnuta, bez 
naděje v lepší budoucnost. Pěšky nemohla, bylo třeba ji dovézt. Asi za 
hodinu vozka vidí, že se nemocná sama, bez pomoci vesele vrací k vozu. 
Všecek udiven sňal klobouk a pokřižoval se s výrazem nejvyššího úžasu. 
Neměl ovšem tušení, že nemocná byla stižena hysterickou paraplegií“.

Jean Martin Charcot byl velkým přítelem umění. Měl hudební 
vzdělání, dobře kreslil (mj. i portréty svých pacientů). Poměrně 
málo se ví, že napsal mj. práce, v nichž podal rozbory uměleckých 
děl z lékařského hlediska – např. o tom, jak vlámský malíř Pee-
ter Paulus Rubens (1577–1640) zobrazoval posedlé osoby nebo 
o obrazu holandského malíře Pietera Brueghela (1523–1569) 
„Tanec svatého Víta“.

Charcot zemřel v roce 1893 na cestě z Paříže do Morvan na 
náhlou zástavu srdce.

Mgr. Josef Švejnoha
U Kombinátu 39
100 00 Praha 10

Slavný obraz (z roku 1887) malíře Pierre-André Brouilleta 
„Přednáška v Salpêtrière“, kde Charcot při demonstraci neu-
rologické poruchy použil hypnózy k vyvolání stavu hysterie 
u své gurantky Blanche Wittmanové; asistují mu jeho žák 
dr. Josef Babinski, francouzský neurolog polského původu, 
a vrchní sestra kliniky – matka Bottardová

abstrakta na http://www.geum.org/pneumo


