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Editorial

Obrázek na obálce:

Papaver nudicaule L.

(Mák nahoprutý)

(Jardin botanique, Col 

du Lautaret, Alpy, 

Francie; 2007)

Severská rostlina (sever 

Evropy a Ameriky), v pří-

rodních populacích s bí-

lými nebo žlutými květy. 

Celá rostlina je jedovatá 

pro obsah toxických alka-

loidů (amuronin, pseu-

doprotopin aj.). Botani-

ky objevena v roce 1759, 

dnes hojně pěstována 

– pěstované formy míva-

jí i jinou barvu květů.

(foto GEUM – Mgr. Karel Vízner)

Handicap

Máme s mým synem malou dohodu týkající se večerních pohádek před spaním, která zahrnuje i to, že čas 

od času čte před spaním on mně. Pak je výběr knihy na mém osmiletém potomku a já naslouchám i příběhům, se 

kterými bych se jinak nejspíše nikdy nepotkal. Mezi ně patří i příběh statečného kung-fu bojovníka Fua ze 17. 

století z provincie Che-nan v Číně. 

„Pokud nejsi součástí řešení, pak jsi součástí problému“, jsou právě jeho slova. Vytanula mi na mysli v po-

slední době hned několikrát, při uvažování o globální (a tím i české) ekonomické krizi, menšinách i zdravotním 

postižení.

Ekonomická krize znamená velkou zátěž pro značnou část společnosti, ale nejlépe prověří životaschopnost 

podniků a firem. Společnosti, které balancovaly na pokraji zániku již před krizí, mají většinou svůj osud spočí-

taný – a jejich zaměstnanci, manažeři i majitelé budou muset hledat nový začátek své profesní dráhy. Po krizi 

nic nebude jako před ní a ostatní společnosti mají v zásadě dvojí volbu – bu> na krizi doplatit, nebo z ní vyjít 

posíleny. A tato volba nebude ve většině případů dána shůry, jako deus ex machina, ale zrodí se v hlavách ma-

nažerů či vůdčích osobností firmy. Rozhodne aktivita, vůle přijít s něčím novým, mimořádné úsilí a invence, kte-

ré by bez krize zůstaly schovány v tlejícím rybníku prosperity. Přeneseně to platí i pro celé státy – krize (nejen 

ty ekonomické) ukazují jejich životaschopnost – schopnost generovat velké vůdčí osobnosti, solidaritu i vzepětí 

jejich obyvatel. 

A stejně se k výroku bojovníka Fua můžeme postavit i ve své osobní rovině. Nikdo z nás není dokonalý. Každý 

máme nějaký handicap. Tím handicapem může být náš minoritní etnický či rasový původ, zdravotní či jiné posti-

žení (kdo z nás nějaké nemá). Překvapivě i zde máme svou volbu a můžeme se rozhodnout, zda chceme ukázat, 

že jsme, navzdory svému handicapu, připraveni uspět, nebo jej využít jako svou výmluvu a omluvu. 

Jsem-li v některém ohledu znevýhodněn, musím, pokud chci uspět, projevit více úsilí než ostatní. Pokud jej 

neprojevím, mohu si stěžovat na diskriminaci i nepřízeň osudu, ale prohrál jsem sám. Mám velmi nepříjemný 

pocit, že v naší společnosti dlouhodobě roste počet těch, kteří si ve svém handicapu libují (a radostně jej využí-

vají k vydírání zbytku společnosti požadováním nejrůznějších výhod) nebo odmítají akceptovat jeho realitu, ne-

litovat se a postavit se ke svému životu čelem (tedy odpovědně). Pokud se rozhodneme svůj handicap překonat, 

můžeme neuspět v našem snažení jednou, možná i opakovaně, ale nemůžeme nikdy, bez ohledu na míru našeho 

znevýhodnění, prohrát definitivně. To platí pro státy, firmy i nás osobně.

Vážení čtenáři, přeji Vám příjemně strávené léto a budu se těšit na další setkávání prostřednictvím našeho 

časopisu, nebo osobně na některé z podzimních odborných akcí

 Karel Vízner

šéfredaktor
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Aspergilóza imitující

intersticiální plicní proces

Souhrn:

V posledních letech se stále častěji setkáváme s plicními mykotickými infekcemi ne-

jen u imunokompromitovaných nemocných, ale i u pacientů relativně imunokompetent-

ních. Kazuistika dokumentuje průběh recidivy plicní aspergilózy ve formě subakutně 

probíhající infekce, jejíž radiologický obraz imitoval intersticiální plicní postižení. Plicní 

aspergilóza má navzdory stále se rozšiřující nabídce antimykotik nedobrou prognózu.

Summary:

Aspergillosis imitating interstitial pulmonary process

We have been recently confronted with more and more pulmonary mycotic infecti-

ons not only in immunocompromised patients but even in relatively immunocompetent 

patients. The paper documents the course of the recurrent pulmonary aspergillosis that 

manifested as a subacutely running infection, and which radiological image imitated an 

interstitial pulmonary affection. Pulmonary aspergillosis still has unfavourable progno-

sis despite expanding number of available antimycotic agents.

Šterclová, M., Vašáková, M., Matěj, R., Homolka, J. Aspergilóza imitující intersticiální plicní proces. Ka-

zuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 7, č. 2: 4 –7, 2010.

Klíčová slova:

� chronická plicní 

aspergilóza

� intersticiální 

plicní proces

� HRCT

Key words:

� chronic pulmonary 

aspergillosis

� interstitial pulmonary 

process

� HRCT

Martina Šterclová1, Martina Vašáková1,

Radoslav Matěj2, Jiří Homolka1

1Pneumologická klinika Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou a 1. LF UK, Praha
2Oddělení patologie Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou, Praha

Úvod

V posledních letech se stále častěji setkáváme s plicními my-

kotickými infekcemi nejen u imunokompromitovaných nemoc-

ných, ale i u pacientů relativně imunokompetentních. Příkladem 

vláknitých hub, které mohou vyvolávat celé spektrum plicních po-

stižení, jsou plísně rodu Aspergillus. U imunokompromitovaných 

jedinců (pacienti po transplantaci krvetvorných buněk, solidních 

orgánů, s AIDS či chronickou granulomatózní chorobou) domi-

nuje postižení ve formě akutní invazivní aspergilózy. U nemoc-

ných bez těchto komorbidit, nejčastěji u pacientů s chronickou 

obstrukční plicní nemocí (CHOPN), byla popsána spíše chronic-

ká invazivní aspergilová infekce, ve formě chronické nekrotizující 

plicní aspergilózy (CNPA), chronické kavitující plicní aspergilózy 

(CCPA) a chronické fibrotizující plicní aspergilózy (CFPA) (Den-

ning et al. 2003).

Kazuistika

53letý nemocný byl přeložen na naši kliniku v září 2008 z in-

terního oddělení krajské nemocnice pro pneumonii vpravo, která 

neustupovala při antibiotické léčbě. 

Kromě akutního infarktu myokardu v roce 2003 nemocný 

v předchorobí vážněji nestonal. Do roku 1998 kouřil 20 cigaret 

denně po dobu 25 let. Abúzus alkoholu negoval. V době přijetí 

k hospitalizaci byl zaměstnán u technických služeb, pracoval pře-

vážně s odpadem. 

Při přijetí udával třítýdenní anamnézu obtíží – náhle z plného 

zdraví došlo k rozvoji febrilií, kašle s expektorací purulentního spu-

ta a dušnosti. Za hospitalizace obtíže částečně ustoupily, u nemoc-

ného dominovalo především nechutenství s poklesem hmotnosti 

o dvanáct kilogramů za tři týdny. Po přijetí na naši kliniku bylo 

znovu zhodnoceno vyšetření hrudníku výpočetní tomografií (CT), 

provedené na předchozím pracovišti, a bylo vysloveno podezření 

na aspergilom v pravém horním plicním laloku (obr. č. 1). 

Následně bylo provedeno bronchoskopické vyšetření s cíle-

nou aspirací z bronchů pro pravý horní plicní lalok, v aspirátu byla 

zachycena vlákna plísně Aspergillus fumigatus. Transbronchiální 

biopsie (TBB) neprokázala prorůstání plísňových hyf do okolní 

tkáně. V krvi byla detekována přítomnost aspergilového antige-

nu (galaktomannan) i protilátek proti A. fumigatus. Imunologické 

vyšetření neprokázalo poruchu humorální ani buněčné imunity. 

Nemocnému bylo nabídnuto provedení atypické resekce pravého 

horního plicního laloku – s tímto řešením souhlasil. Vzhledem 
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ASPERGILÓZA IMITUJÍCÍ INTERSTICIÁLNÍ PLICNÍ PROCES

Obr. č. 1: HRCT obraz aspergilomu pravého horního plicní-

ho laloku
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k anamnéze ischemické choroby srdeční bylo doplněno kardiolo-

gické předoperační vyšetření a dále selektivní koronarografie. Pro 

prokázanou exulcerovanou stenózu ramus interventricularis an-

terior (RIA) byl implantován do RIA stent s následnou nutností 

třítýdenní kombinované antiagregační léčby (klopidogrel, k. ace-

tylsalicylová). Funkční vyšetření prokázalo lehkou restrikční ven-

tilační poruchu a středně těžké snížení plicní difuze. Pacient byl 

dimitován do domácí péče.

Po třech týdnech byla antiagregační terapie ukončena a po ode-

znění jejího efektu byl nemocný přijat k provedení pravostranné 

atypické resekce horního laloku. Tři dny před plánovaným výko-

nem byl podáván amfotericin B. Původně plánovanou atypickou 

resekci nebylo z technických důvodů možno provést, pravý horní 

lalok byl tuhý, infiltrovaný. Chirurg výkon modifikoval a provedl 

pravostrannou horní lobektomii. V průběhu odstraňování pravé-

ho horního laloku však došlo k jeho poškození a diseminaci ob-

sahu mycetomu do pleurální dutiny. Po překladu na naše praco-

viště byl nemocný přechodně (7 dní) zajištěn amfotericinem B, 

následně byl převeden na perorální itrakonazol ve formě suspenze. 

Další pooperační průběh byl nekomplikovaný, postupně byly od-

straněny hrudní drény a 14 dní po provedeném výkonu (listopad 

2008) byl pacient dimitován do domácí péče. Jelikož naléhal na 

sledování a léčbu v místě bydliště, doporučili jsme šestiměsíční 

terapii suspenzí itrakonazolu s kontrolou aspergilového antigenu 

a protilátek v séru.

V lednu 2010 k nám byl nemocný odeslán ze spádového in-

terního oddělení ke konziliárnímu vyšetření a doporučení dalšího 

léčebného postupu. Pacient sdělil, že od prosince 2009 se mu ne-

daří dobře, je klidově dušný, má intermitentně febrilie a vykašlává 

zelené sputum. Hubne, je unavený. Opakovaně byl hospitalizován 

na interním oddělení, kde byl přeléčen antibiotiky, infuzemi s teo-

fylinem a kortikosteroidy a s diagnózou akutní exacerbace chronic-

ké obstrukční plicní nemoci bez subjektivní úlevy propuštěn. Dle 

dodané dokumentace z interního oddělení bylo pacientovi provede-

no v červenci 2009 CT vyšetření hrudníku, kde radiolog popisoval 

intersticiální plicní proces bez známek aktivity. Kontrolní CT hrud-

níku proběhlo v lednu, dle dodaného popisu došlo k progresi fibróz-

ních změn i opacit charakteru mléčného skla (obr. č. 2 a, b).

Nemocný byl kachektický, cyanotický, oproti roku 2008 měl 

paličkovité prsty. Auskultačním vyšetřením byl zjištěn bilaterálně 

krepitus do 1/3 hemitoraxu. Vyšetření arteriálních krevních ply-

nů prokázalo těžkou hypoxemickou respirační insuficienci s pO
2
 

5,4 kPa. Funkčně dominovala těžká restrikční ventilační porucha 

s těžkým snížením plicní difuzní kapacity (16 % očekávané hodno-

ty). Nemocného jsme převzali na naše pracoviště a začali vyšetřovat 

ohledně popisovaného intersticiálního plicního procesu s předsta-

vou zvážení plicní transplantace. Pacient podstoupil bronchosko-

pii s bronchoalveolární laváží (BAL), kompletní imunologické vy-

šetření a vyšetření aspergilového antigenu a protilátek v krvi. Dle 

supervize CT skenů radiolog nález hodnotil jako v. s. idiopatickou 

plicní fibrózu obvyklého typu. S přihlédnutím k popisu CT skenů 

byla zahájena antioxidační léčba N-acetylcysteinem a systémová 

Obr. č. 2: HRCT hrudníku (leden 2010), radiologem hodnoce-

no jako voština bazálně, suspektní idiopatická plicní fibróza
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Obr. č. 4: Hyfy vláknité houby difuzně prostupující plicní 

parenchym, sekční materiál (barvení Grocott, zvětšení 50×)
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kortikoterapie (metylprednisolon 80 mg denně). Provedenými vy-

šetřeními byla prokázána pozitivita aspegilového antigenu v séru 

i tekutině získané bronchoalveolární laváží, pozitivní sérové proti-

látky proti Aspergillus fumigatus a těžký buněčný imunodeficit s ab-

solutním počtem CD4 T lymfocytů 150 bb/µl. V tekutině získané 

bronchoalveolární laváží byla metodou PCR prokázána DNA rodu 

Aspergillus, mikroskopicky a kultivačně však tato plíseň prokázá-

na nebyla. RTG vyšetření vedlejších nosních dutin nesvědčilo pro 

infekci v ORL oblasti.

Vzhledem k anamnéze mykotické infekce jsme navzdory ne-

gativnímu mykologickému vyšetření zahájili léčbu vorikonazolem 

v terapeutické dávce a ukončili kortikoterapii. Přes komplexní péči 

včetně nutriční podpory, oxygenoterapie, podávání širokospekt-

rých antibiotik a antimykotik se však stav nemocného progresiv-

ně horšil a měsíc po přijetí zemřel pod obrazem kardiorespirač-

ního selhání.

Pro nejasnosti ohledně diagnózy (intersticiální plicní proces či 

mykotická infekce v diferenciální diagnóze) byla indikována sek-

ce. Již makroskopicky bylo patrné prostoupení obou plic mnoho-

četnými abscesy obsahujícími černou hmotu. Mikromorfologické 

vyšetření prokázalo přítomnost vláknitých hub disperzně v obou 

plicních křídlech, nebyly patrny žádné známky svědčící pro plic-

ní fibrózu (obr. č. 3 a 4). Kultivací materiálu odebraného při pitvě 

z plicní tkáně byla potvrzena infekce plísní Aspergillus fumigatus.

 

Diskuse a závěr

Naše kazuistika dokumentuje průběh subakutně probíhající 

aspergilové infekce. Na spádovém pracovišti byl sice nemocný pře-

léčen suspenzí itrakonazolu po dobu šesti měsíců a při následné 

kontrole došlo k vymizení aspergilového antigenu i protilátek v sé-

ru, nicméně v dalším průběhu a při objevení se známek intersti-

ciálního plicního procesu na HRCT hrudníku nebylo na možnost 

mykotické infekce pomýšleno. Námi dokumentovaný buněčný imu-

nodeficit již byl nejspíše známkou vyčerpání organismu při několik 

měsíců probíhající aspergilóze, mimoto byl nemocný opakovaně 

léčen systémovou kortikoterapií, která pravděpodobně sekundár-

ní imunodeficit prohloubila. Naše počáteční domněnka, že by se 

mohlo jednat o chronickou fibrotizující plicní aspergilózu, nebyla 

sekčně potvrzena a dle literárních údajů je výše dokumentovaný 

radiologický obraz plicní aspergilózy spíše neobvyklý (Kenney et 

al. 2002). Paličkovité prsty a krepitus bývají popisovány i v rámci 

chronických plicních aspergilóz.

Pro stanovení diagnózy invazivní aspergilózy existují dopo-

ručené diagnostické algoritmy (Segal et Walsh 2006). Týkají se 

především imunokompromitovaných nemocných s neutropenií, 

po transplantaci krvetvorných buněk nebo solidních orgánů, ne-

mocných léčených imunosupresivy, pacientů s AIDS, chronickou 

granulomatózní chorobou nebo jinými primárními imunodefici-

ty. Symptomatičtí rizikoví nemocní by měli podstoupit skiagram 

hrudníku, při negativním nálezu na zadopředním skiagramu pak 

CT vyšetření hrudníku, kultivaci sputa se zaměřením na plísňo-

vou infekci a sérologické vyšetření včetně stanovení galaktoman-

nanu v séru. U většiny nemocných je nutno přistoupit k invazivním 

diag nostickým procedurám včetně BAL s TBB či perkutánní plicní 

biopsií (TPP). U pacientů, kteří prodělali invazivní aspergilovou 

infekci, bylo prokázáno poměrně značné riziko recidivy onemoc-

nění, zvláště pokud pokračuje imunosupresivní terapie.

Řada autorů upozorňuje na fakt, že zatímco pro imunokom-

promitované nemocné existují diagnostické a léčebné algoritmy, 

diagnostická kritéria pro plicní aspergilózu u imunokompetent-

ních nemocných chybí (Camuset et al. 2007). I zde je však zdůraz-

ňována nutnost klinického podezření, kompatibilní radiologický 

nález, pozitivní výsledky sérologického vyšetření a pozitivní my-

Obr. č. 3: Hyfy vláknité houby difuzně prostupující plicní 

parenchym, sekční materiál (barvení PAS, zvětšení 200×)
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ASPERGILÓZA IMITUJÍCÍ INTERSTICIÁLNÍ PLICNÍ PROCES

kologický nález ve sputu, BAL či tkáni získané při TBB, TPP nebo 

chirurgickou cestou.

Podle doporučení IDSA (Infectious Diseases Society of Ame-

rica) z roku 2008 je v současné době u nemocných s apergilomem 

v preformované dutině doporučen jako lék první volby itrakonazol 

nebo vorikonazol (Walsh et al. 2008). Autoři upozorňují, že plicní 

resekce pro aspergilom bývá obtížně technicky proveditelná, s rizi-

kem per- a pooperačních komplikací, a není paušálně doporučena 

u všech nemocných. U chronické kavitující aspergilózy (CCPA) je 

doporučována spíše farmakologická léčba než provedení resekce. 

Amfotericin není již v léčbě doporučen, preferovanými preparáty 

jsou itrakonazol či vorikonazol. U nemocných se suspektní inva-

zivní aspergilózou je třeba zahájit léčbu co nejdříve, a to vorikona-

zolem. U části nemocných lze zvolit podávání lipozomálního am-

fotericinu B. Dosud neexistuje uspokojivá odpověa na otázku, jak 

dlouho má být nemocný, zvláště s chronickou aspergilózou, léčen 

a jakým způsobem léčbu monitorovat.

Mykotické infekce se netýkají pouze těžce imunokompromi-

tovaných nemocných. Objevují se i u pacientů s mírnou poruchou 

obranyschopnosti (nemocní s CHOPN, diabetem, kuřáci, alkoholici). 

Častěji je jejich výskyt zaznamenáván u nemocných s preexistujícím 

plicním onemocněním (CHOPN, sarkoidóza, stav po plicní tuber-

kulóze, bronchiektázie). Predisponujícím faktorem se zdá být také 

systémové podávání nízkých dávek steroidů a v některých případech 

i inhalační kortikoterapie. Infekce plísní rodu Aspergillus může probí-

hat i chronicky a vést k rozsáhlým destrukcím plicního parenchymu 

s následným rozvojem dechové nedostatečnosti. Jak je zřejmé z naší 

kazuistiky, radiologické nálezy u nemocných s mykotickými infek-

cemi mohou imitovat rovněž intersticiální plicní procesy.
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zpráva

V České republice tradičně organizuje aktivity spojené 

se Světovým dnem astmatu pro odbornou i laickou veřej-

nost Česká iniciativa pro astma (ČIPA). Řada lékařů a dal-

ších zdravotnických pracovníků si tak na počát-

ku května každoročně rezervuje místo ve svém 

diáři pro odborné setkání – letos se uskutečnilo 

6. května v Praze v Národním domě na Vinohra-

dech pod názvem Světový den astmatu v „Roce 

plic“ 2010 (mezioborové zrcadlo), za spolupořa-

datelství České společnosti alergologie a klinické 

imunologie a České pneumologické a ftizeologic-

ké společnosti. Další akce určené pro pacienty 

i veřejnost proběhly v rámci květnových Dnů 

astmatu a alergie ve vybraných městech ČR (Brno, Olo-

mouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Třebíč, Zlín) ve spolu-

práci se zdravotnickými zařízeními, pacientskými organi-

zacemi a médii.

(bag)

Světový den astmatu, vyhlašovaný Globální iniciativou 

pro astma (GINA) pravidelně od roku 1998, připadl letos 

na 4. května. Zvolené téma se promítlo i do hesla letošního 

ročníku, které zní: „Své astma můžete mít pod 

kontrolou…“

GINA zároveň při této příležitosti zahájila kam-

paň s cílem snížit v následujících pěti letech celo-

světově hospitalizace pro astma o 50 %. Uvedeného 

cíle by mělo být dosaženo prostřednictvím zlepšení 

kontroly astmatu u co největší skupiny pacien tů. 

Tisková zpráva GINA cituje v dané souvislosti mj. 

člena výkonného výboru GINA Prof. Tari Haahte-

lu, který studoval způsoby, jakými jednotlivé země 

a systémy zdravotní péče mohou snížit zátěž související s ast-

matem. Podle výsledků tohoto výzkumu je hlavním faktorem, 

který zhoršuje břímě astmatu, pobyt v nemocnici v důsledku 

těžkých astmatických záchvatů. Většině těchto hospitalizací se 

však dá zabránit právě lepší kontrolou onemocnění. 

Světový den astmatu 2010
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Tuberkulóza pobřišnice

u čtrnáctileté dívky

Souhrn:

Autoři prezentují velmi vzácný případ mimoplicní tuberkulózy u 14leté pacientky 

ze Somálska. Dívka byla přijata na Pediatrickou kliniku IPVZ v těžkém stavu pro roz-

sáhlou multicystickou intraabdominální expanzi a výraznou kachexii s podezřením na 

tumor. Histologické vyšetření mezenteria s následným pozitivním kultivačním nálezem 

prokázaly tuberkulózní etiologii. Tomu odpovídal i silně pozitivní tuberkulinový test. 

Jednalo se o TBC mezenteriálních uzlin a mezenteria s ohraničeným peritoneálním vý-

potkem. Zdroj onemocnění se nepodařilo prokázat. Při léčbě čtyřkombinací antituber-

kulotik spolu s kortikoidy vznikla přechodně toxická hepatopatie a porucha koagulace, 

které ustoupily po dočasném přerušení léčby. Po znovunasazení antituberkulotik již dív-

ka léčbu snášela dobře. Po dvou měsících se klinický stav výrazně zlepšil a nitrobřišní 

nález ustupoval, což prokázala kontrolní magnetická rezonance. Dívka byla převedena 

na ambulantní léčbu, kterou i nadále snášela dobře. Léčba trvala celkem devět měsíců. 

Nyní žije v Nigérii, dle sdělení otce se cítí dobře. Při kontrolní sonografii břicha tam 

měla již normální nález.

Summary:

Tuberculous peritonitis in a 14 years old girl

Authors present a rare case of extrapulmonary tuberculosis in a 14 years old girl from 

Somalia. She was admitted to the Pediatric department of Thomayer Teaching Hospi-

tal in a serious status for large multicystic intraabdominal expansion suspicious from 

tumor. Histological and microbiological findings confirmed tuberculous etiology, which 

corresponded with positive tuberculin test. The diagnosis of tuberculosis of mesente-

rial lymphnodes with peritoneal ascites was set down. Reservoir of the infection was 

not found. The treatment with combination of four antituberculous drugs was complica-

ted by transient hepatopathy and coagulopathy. The treatment was therefore temporary 

stopped. Its renewal proved after two months of duration an ameliorated clinical status 

and an improved result of NMR. The treatment was finished after nine month. This girl 

actually lives in Nigeria. As for report of her father she feels good and her abdomen so-

nography is physiological.

Křepela, K., Doležalová, K., Pohl, J. Tuberkulóza pobřišnice u čtrnáctileté dívky. Kazuistiky v alergologii, 

pneumologii a ORL 7, č. 2: 8 –12, 2010.

Klíčová slova:

� mimoplicní tuberkulóza

� TBC mezenteriálních 

uzlin

� TBC peritonitis

� léčba TBC

Key words:

� extrapulmonary 

tuberculosis

� TBC of mesenterial 

lymphnodes

� TBC peritonitis

� therapy of TBC

Karel Křepela, Karolina Doležalová,

Jindřich Pohl
Pediatrická klinika, 1. LF UK a IPVZ, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha

Úvod

Tuberkulóza (TBC) je chronické infekční onemocnění, je-

hož původcem je acidorezistentní bakterie tyčinkovitého tvaru, 

kterou jako prvý popsal Robert Koch v roce 1882 a která nese 

označení Mycobacterium tuberculosis (M. TBC) a na počest obje-

vitele je označována také jako bacil Kochův (BK). Dnes se řadí 

do tzv. TBC komplexu, kam dále patří M. africanum, M. microti, 

M. canetti, M. bovis a od M. bovis odvozený oslabený bacil Cal-

metteův a Guérinův (BCG), který se užívá k očkování proti TBC 

(kalmetizaci). 

Tuberkulóza postihuje převážně plíce (85 % případů), méně 

časté jsou formy mimoplicní (15 % případů), při nichž může být 

postižen kterýkoliv orgán lidského těla. Nejčastější lokalizací mi-
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moplicní TBC jsou lymfatické uzliny, kůže, kosti a klouby, meningy, 

perikard, peritoneum, gastrointestinální nebo urogenitální trakt, 

případně smyslové orgány (oči a uši). 

Na dětské klinice v Krči jsme měli možnost v minulosti sle-

dovat nejrůznější formy mimoplicní TBC v dětském věku včetně 

dvou případů kongenitální TBC (Křepela 1995).

V souvislosti s vysokou proočkovaností naší dětské populace 

je však dnes celkový výskyt TBC onemocnění velmi nízký (pod 

1/100 000 dětí) a mimoplicní případy jsou spíše raritní. 

V období 1986–1993, kdy byla přerušena kalmetizace nerizi-

kových skupin dětí ve třech krajích ČR, stoupla incidence dětské 

TBC šestinásobně ve srovnání s ostatními kraji, kde se nadále oč-

kovalo. V tomto období se vyskytlo kolem 80 případů krční lym-

fadenitidy s histologickým průkazem specifické granulační tkáně. 

Jako vyvolavatel se u těchto případů ale prokázalo M. avium, kte-

ré se u kalmetizovaných dětí nevyskytuje. Potvrdila se tak zkuše-

nost, že BCG vakcinace chrání významnou měrou i proti aviární 

mykobakterióze (Křepela et Mladá 2008). V období 1980–2009 se 

vyskytlo 59 případů kostního postižení nejrůznější lokalizace jako 

komplikace po BCG vakcinaci u dětí kalmetizovaných po porodu 

(Netval et al. 2004; Křepela 2008). U dětí očkovaných v pozdějším 

věku se kostní komplikace nevyskytují. Tato skutečnost podporuje 

snahu pneumologů a imunologů posunout termín BCG vakcinace 

do druhé poloviny prvého roku života dítěte.

Diagnostika

Diagnostika TBC v dětském věku se opírá o následující krité-

ria (Křepela 1995): epidemiologická souvislost, snímek hrudníku, 

tuberkulinová zkouška, bakteriologický průkaz, biopsie a histolo-

gické vyšetření, pomocné vyšetřovací metody.

Zdroj onemocnění u mimoplicní TBC se většinou nedaří pro-

kázat. Vedle lidských zdrojů musíme pátrat i po kontaktu se zví-

řaty. Snímek hrudníku bývá u většiny mimoplicních případů ne-

gativní, podobně selhává i tuberkulinová reakce, která bývá slabě 

pozitivní, nebo dokonce negativní. Rozhodující pro stanovení diag-

nózy je odběr bioptického vzorku z postiženého orgánu s násled-

ným histologickým a bakteriologickým vyšetřením. K průkazu 

TBC infekce slouží nověji Quantiferon TB-Gold test (QFT), který 

prokazuje v krvi přítomnost specifického interferonu gama u ak-

tivní formy onemocnění. V dětském věku se tento test zatím ne-

jeví jako spolehlivý.

Terapie

Léčba mimoplicních forem TBC v dětském věku vychází ze 

stejných zásad jako léčba forem plicních (Křepela 1995; Křepela 

2007). V iniciální fázi intenzivní léčby se většinou po dobu dvou 

měsíců užívá čtyřkombinace antituberkulotik: isoniazid (INH), 

rifampicin (RMP), etambutol (EMB) a pyrazinamid (PZA). Při 

úspěšném průběhu možno v pokračovací fázi udržovací léčby vy-

stačit s dvojkombinací INH a RMP v trvání sedmi měsíců, v pří-

padě potřeby i déle. V některých případech se jako doplňkový lék 

užívají kortikoidy.

Kazuistika

14letá dívka ze Somálska byla přijata na dětskou kliniku Fa-

kultní Thomayerovy nemocnice v Praze-Krči pro cystoidní útvar 

v břišní dutině a výrazný úbytek váhy. 

Matka dítěte (1978) je sledována pro urolitiázu, otec (1975) 

byl vyšetřen v červnu 2008 na plicním oddělení Masarykovy ne-

mocnice v Ústí nad Labem pro zduření lymfatických uzlin vlevo 

na krku, kde z punktátu prokázali M. TBC mikroskopicky silně 

pozitivní. Měl Mantoux II. +20 mm. Snímek hrudníku u něho 

neprokázal specifický nález, sputum na BK měl negativní. Byl lé-

čen čtyřkombinací antituberkulotik a pro přetrvávání píštěle léčba 

trvala osm měsíců. Dívka má 6 mladších sourozenců. U 8letého 

bratra byla provedena transplantace kostní dřeně pro Fanconiho 

anémii, ostatní sourozenci jsou zdrávi.

Dívka se narodila z první fyziologické gravidity v Somálsku, po-

porodní průběh byl bez komplikací. Zda byla kalmetizována, není 

známo. V pěti letech měla těžké průjmy pro střevní parazity (amé-

by). V ČR je od října 2006, nyní žije spolu s rodinou (2 dospělí, 7 

dětí) v Teplicích v panelovém domě. Navštěvuje 4. třídu základní 

školy. V ČR dostala od září 2007 běžná očkování (3krát Engerix, 

3krát Alteana, 3krát vakcína proti difterii). Pro výskyt TBC u otce 

byl u ní proveden v roce 2008 Mantoux II. test +10 mm. Chemo-

profylaxi isoniazidem (Nidrazid) ale nedostávala.

Do října 2008 vážněji nestonala, ale od té doby byla sledována 

u obvodního pediatra pro bolesti břicha, občasné zvracení, teplo-

ty až 39 °C, úbytek na váze 8 kg během čtyř týdnů. V listopadu 

2008 byla proto hospitalizována na dětském oddělení nemocnice 

v Teplicích, kde při CT vyšetření zjistili polycystický útvar v dutině 

TUBERKULÓZA POBŘIŠNICE U ČTRNÁCTILETÉ DÍVKY

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)

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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břišní. Kolonoskopie k vyloučení m. Crohn měla normální nález. 

Na snímku hrudníku zjistili incipientní infiltrativní změny vlevo 

bazálně. Mantoux II. měla +15 mm. Dostávala sulfamethoxazol 

a trimethoprim (Biseptol), pro vysoké zánětlivé parametry (FW 

89/121, CRP 146 mg/l) léčbu změnili na Augmentin i. v. Dívku 

přeložili na oddělení dětské chirurgie v Ústí nad Labem, kde pro-

vedli neúspěšný pokus o punkci cystického útvaru v břiše. Odtud 

ji pak dále přeložili s podezřením na maligní proces na kliniku 

dětské hematologie a onkologie do FN v Motole. Tam provedli so-

nografii břišní dutiny a snímek hrudníku, kde popsali ložiskové 

změny oboustranně. Dívku následně přeložili s podezřením na 

plicní a břišní TBC nález na naši kliniku v Krči.

První hospitalizace 24.–26. listopadu 2008. Při přijetí 

byla 14letá dívka při vědomí, dobře spolupracující, astenického 

habitu. Váha 40 kg, výška 160 cm, tělesná teplota 36,3 °C, TK 

105/ 65 mmHg. Hydratace a prokrvení v normě. Hltan bledý, ton-

zily bez čepů, kariézní chrup, submandibulární uzliny nezvětšené. 

Dýchání sklípkové, bez vedlejších fenomenů, dechová frekvence 

18/min, akce srdeční pravidelná, ozvy ohraničené, tepová frekven-

ce 88/min. Břicho obtížně prohmatné, palpační bolestivost s ma-

ximem v pravém podžebří. Játra a slezina nezvětšeny. Končetiny 

bez otoků a deformit. Byla ameningeální. 

Laboratorní výsledky: FW 102/119, CRP 152 mg/l. V krevním 

obraze Le 9,1, Er 3,79, Hb 92,00, Thr 354 000, v diferenciálu Nseg 

0,75, Eo 0,01, Ba 0,01, Mo 0,08, Ly 0,15. Základní biochemie krev-

ní včetně minerálů a jaterních testů vše v normě. Moč bez nálezu. 

Proveden odběr krve na QFT. Laryngeální výtěry na BK založe-

ny. Snímek hrudníku a tomografie na hily: parenchym plicní bez 

ložiskových změn, bránice ostré, zevní úhly volné, centrální stín 

přiměřené konfigurace. Na tomografii bez známek zvětšených hi-

lových uzlin nebo kalcifikací. 

CT břicha a malé pánve nativně a postkontrastně (obr. č. 1, 2): 

Orgány nitrobřišní beze změn, v malé pánvi nad močovým mě-

chýřem, před dělohou a vaginou se zobrazuje objemná cystoidní 

struktura 94×87 mm, která se vyklenuje do močového měchýře 

a je od něj oddělena jeho stěnou. V oblasti mezenteria se zobrazu-

jí tři cystoidní oválné multilokulární útvary, největší 35×25 mm. 

Při bazi céka dobře ohraničená struktura 30×15 mm. Tenké střev-

ní kličky v pravém mezo- až hypogastriu vytváří konvolut, jejich 

stěna je zesílená do 6 mm. Závěr: Nález budí podezření na me-

tastatické změny při cystické expanzi v malé pánvi. Tento nález 

potvrdila i sonografie břišní dutiny. Gynekologické vyšetření bylo 

v normě. Chirurgické konzilium se přiklonilo k možnosti tumoru 

a doporučilo překlad zpět do FN v Motole.

Dívka byla během pobytu na klinice v Krči intermitentně sub-

febrilní, jedenkrát měla febrilní špičku 39,1 °C, přetrvávala u ní 

bolest břicha. Stolici neměla, močila bez obtíží. Dostávala cefota-

Fanconi Guido (1892–1979) – švýcarský pediatr. Studoval ve švýcarském Lausanne, většinu své profesionální kariéry strávil jako lékař v Dětské nemocnici při univerzitě v Curychu. 

V roce 1945 založil pediatrický časopis Helvetica Paediatrica Acta. Anémii, která dnes nese jeho jméno (F. anémie), popsal v roce 1927. (zdroj informací: archiv redakce)

Crohn Burrill Bernard (1884–1983) – americký gastroenterolog. Novou chorobu, která dnes nese jeho jméno (Crohnova choroba) popsal na 14 kazuistikách se svými kolegy Dr. 

Leonem Ginzburgem a Dr. Gordonem Oppenheimerem. Většinu svého profesního života spolupracoval s Mount Sinai Hospital v New Yorku. (zdroj informací: archiv redakce)

Langhans Theodor (1839–1919) – německý patolog. Medicínu studoval na univerzitě v Heidelbergu a v Gottingeru (u F. G. J. Henleho), v Berlíně (u R. Virchowa) a Wurzburgu, 

kde se nakonec stal asistentem F. von Recklinghausena. Později přednášel na univerzitách v Marburgu a Giessenu. V letech 1872–1912 byl profesorem patologie na univerzitě v Ber-

nu. Objevil vícejaderné buňky v cytotrofoblastu placenty, které dnes nesou jeho jméno. (zdroj informací: archiv redakce)

Obr. č. 1: CT břicha – řez
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Obr. č. 2: CT břicha – bočná projekce
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xim (Ceftax) a metronidazol i. v., antipyretika, infuzi fyziologic-

kého roztoku s glukózou. 

Vzhledem k tomu, že jsme vyloučili plicní nález, který by svěd-

čil pro TBC, dívku jsme přeložili zpět do Motola, kde na klinice 

dětské chirurgie provedli probatorní laparotomii, při které zjistili 

difuzní postižení mezenteria s mnohočetnými uzlíky na stěně střev 

a infiltráty v omentu a ascites. Provedli parciální resekci omen-

ta a odběr materiálu na histologické a bakteriologické vyšetření. 

Histologie peroperačního materiálu prokázala epiteloidně granu-

lomatózní zánět s nápadnými obrovskými mnohojadernými buň-

kami Langhansova typu a centrální kazeózní nekrózou. Bakterio-

logické vyšetření na BK bylo mikroskopicky negativní z uzlíku 

na omentu a ascitu, kultivace založena. Polymerázová řetězová 

reakce (PCR) na BK byla pozitivní z uzlíku na omentu, negativ-

ní z ascitu. Mezitím vyšel pozitivní výsledek QFT, který potvrdil 

specifickou etiologii. Dívka byla proto znovu přeložena na dětskou 

kliniku do Krče.

Druhá hospitalizace 2. prosince 2008 až 6. února 2009. 

Při překladu byla při vědomí, dobře komunikující, astenická, váži-

la 41 kg, hydrataci a prokrvení v periferii měla normální, dýchání 

oslabené, bez vedlejších fenomenů a lateralizace, dechová frekvence 

16/min, akce srdeční pravidelná, ozvy ohraničené, 90/min. Břicho 

pod úrovní hrudníku s klidnou pooperační jizvou, mírně citlivé. Ját-

ra a slezina nezvětšeny. Končetiny bez otoků. Byla ameningeální.

Laboratorně přetrvávaly zvýšené zánětlivé parametry (FW 

91/ 105, CRP 116 mg/l), D dimery 4 000 ng/ml, prokalcitonin v nor-

mě. Krevní plyny v normě. EKG v normě. Sérologie na parazity 

negativní. Bakteriologické vyšetření stolice a moči negativní. Man-

toux II. test byl silně pozitivní s maximem za 96 hodin 20×40 mm. 

Kožní test se senzitinem na M. avium byl negativní.

Kontrolní CT vyšetření břišní dutiny potvrdilo v oblasti mezo- 

a hypogastria objemnou infiltraci se zavzatými střevními klička-

mi, tenké srpky tekutiny mezi střevními kličkami. V Douglasově 

prostoru volná tekutina šířky 7 mm. V pravém mezogastriu dvě 

cystická ložiska, větší z nich 32 mm, patrně infiltrované lymfa-

tické uzliny. 

Při překladu dostávala cefotaxim (Ceftax) a gentamycin i. v., 

které jsme postupně vysadili a zavedli jsme léčbu čtyřkombina-

cí antituberkulotik INH, RMP, PZA a EMB spolu s pyridoxinem. 

Pro opakované zvracení dostávala infuze minerálů s glukózou 

a thiethylperazin (Torecan) čípky, pak i. v. Po sedmi dnech léčby 

se projevila léková intolerance s toxickou hepatopatií a poruchou 

koagulačních parametrů bez známek krvácení (AST 6,39 µkat/l, 

ALT 2,27 µkat/l, bilirubin 40 µmol/l, Qt s. 29,2, INR 2,84, D di-

mery 2 660 ng/ml). Játra měla zvětšena o 1 cm pod oblouk žeber-

ní. Současně se objevila výrazná glykosurie při normální glykémii 

jako projev renální tubulopatie.

Dívku jsme umístili přechodně na jednotku intenzivní péče, 

dočasně jsme přerušili podávání léků a zavedli částečnou paren-

terální výživu s postupnou úpravou dietního režimu. Během třech 

dní se laboratorní hodnoty normalizovaly (AST 0,67 µkat/l, ALT 

0,34 µkat/l, bilirubin 18 µmol/l, Qt s. 13,6, INR 1,08, D dimery 

330 ng/ml, glykosurie vymizela). Dívka byla zcela bez obtíží, při-

brala na váze a byl možný překlad zpět na standardní oddělení. Po-

kus o znovunasazení antituberkulotik byl úspěšný. Zpočátku jsme 

podávali INH a RMP spolu s pyridoxinem, po týdnu jsme přidali 

PZA a léčbu jsme doplnili o kortikoidy p. o. (prednison). Tentokrát 

léky již snášela dobře, začala dále přibývat na váze (47 kg), zánět-

livé parametry se upravovaly (FW 20/47, CRP 11 mg/l) a také ná-

lez v břišní dutině na sonografickém vyšetření ustupoval. Jediným 

problémem byla zpomalená střevní pasáž s obtížným vyprazdňo-

váním jedenkrát za 2–3 dny. 

Nukleární magnetická rezonance břicha prokázala koncem 

ledna 2009 již jen zbytkový ložiskový nález ventrálně od distální 

aorty, který byl hodnocen jako uzlinový proces. Kultivační vyšet-

ření na BK z peroperační biopsie mezenteriální lymfatické uzliny 

vyšlo pozitivní, rovněž Bactec a MTD test byly pozitivní. Vyšet-

ření laryngálních výtěrů, stolice, moči a žaludeční laváže na BK 

byla negativní.

Dívku jsme propustili 67. den hospitalizace na ambulantní léč-

bě INH, RMP, PZA, prednison a pyridoxin, kterou i nadále snáše-

la dobře. Laboratorní hodnoty při ambulantních kontrolách až na 

zvýšení FW zůstávaly v normě. Při kontrole 22. dubna 2009 jsme 

léčbu omezili na dvojkombinaci INH a RMP spolu s pyridoxinem 

a s postupným vysazováním prednisonu. Při kontrole 15. června 

Obr. č. 3: Kalcifikace v mezenteriálních uzlinách

Yersin Alexandre Emile Jean (1863–1943) – švýcarský lékař a bakteriolog. Medicínu studoval ve švýcarském Lausanne, v Marburgu a Paříži. Spolu s L. Pasteurem pracoval na 

výzkumu očkování proti vzteklině. Spolu s E. Rouxem objevil záškrtový toxin. Řadu let strávil prací ve východní Asii, kde objevil mj. původce dýmějového moru (Yersinia pestis). 

(zdroj informací: archiv redakce)
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2009 vážila již 56 kg, kontrolní sonografie břicha prokázala preaor-

tálně tři drobné hypoechogenní uzlinky velikosti 15, 12 a 8 mm.

Na další kontrolu 31. srpna 2009 se nedostavila, protože se 

mezitím přestěhovala do Nigérie. Dle sdělení otce tam provedli 

kontrolní sonografii břicha již s normálním nálezem a léčbu tam 

ukončila po celkové době trvání 9 měsíců.

 

Diskuse

Tuberkulózní peritonitida (Křepela 1995) je velmi závažné 

onemocnění, které bývá provázeno zvětšenými uzlinami v me-

zenteriu a v ileocekální oblasti. Mívá sklon k tvorbě rozsáhlých 

srůstů, které omezují střevní pasáž a vedou k obstipaci, zvracení 

až ke vzniku ileózního stavu. Onemocnění může vést k těžkému 

vyhubnutí a dystrofizaci dítěte (tzv. tabes mesaraica) až se smr-

telným koncem. Může se vyhojit rozsáhlými kalcifikacemi v me-

zenteriálních uzlinách. Takový případ jsme pozorovali v roce 1976 

(Křepela et Kynčlová 1976), kdy se jednalo o kombinovanou in-

fekci M. avium a Yersinia pseudotuberculosis, kde zdrojem onemoc-

nění byl chov králíků v domácnosti, z nichž většina uhynula (obr. 

č. 3). U naší pacientky se zdroj onemocnění nepodařilo prokázat. 

Rodina žije v panelovém domě, žádná zvířata nechovají. TBC krč-

ních uzlin, pro kterou byl léčen otec dívky v roce 2008, je velmi 

nepravděpodobným zdrojem onemocnění u naší pacientky. Peri-

toneální srůsty vedly u ní zpočátku ke značnému omezení střevní 

peristaltiky s následnou zácpou a neprospíváním, ale díky léčbě 

kombinací antituberkulotik se zachovalou citlivostí a přidáním 

kortikoidů se podařilo tento nepříznivý stav zvládnout s dobrým 

konečným výsledkem.

Závěr

Uveden případ tuberkulózy mezenteriálních uzlin a mezen-

teria s ohraničeným peritoneálním výpotkem u 14leté somálské 

dívky. Výskyt tohoto onemocnění je v ČR, kde je dětská populace 

proočkována proti TBC, raritním případem. U dívky, která se na-

rodila v Somálsku, se nepodařilo očkování proti TBC ověřit. Zdroj 

onemocnění zůstává záhadou. Je málo pravděpodobné, že se na-

kazila od svého otce, který byl léčen pro TBC krčních uzlin. Nález 

v břišní dutině byl u ní zpočátku považován za nádor, ale proba-

torní laparotomie prokázala při histologickém a bakteriologickém 

vyšetření specifickou etiologii. Díky intenzivní léčbě kombinací 

antituberkulotik spolu s kortikoidy se podařilo závažný stav zvlád-

nout. Uvedená kazuistika připomíná nutnost na TBC onemocnění 

v diferenciální diagnostice stále pomýšlet i v dnešní době, kdy se 

TBC, a zvláště její mimoplicní formy v naší proočkované dětské 

populaci vyskytují zcela výjimečně.
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N A Š E  T É M A :  O B T Í Ž N Ě  L É Č I T E L N É  A S T M A

Koincidence asthma bronchiale, 

CHOPN a tracheobronchiální 

dyskineze

Souhrn:

Předkládaná kazuistika dokládá, že u pacientů s obtížně léčitelným asthma bron chiale, 

které se nedaří dlouhodobě dostat pod dostatečnou kontrolu, bychom měli myslet na 

přítomnost komorbidit, které ztěžují, či zcela znemožňují účinnou léčbu.

Summary:

The coincidence of bronchial asthma, COPD and tracheobronchial dyskinesia 

The presenting paper proves, that patients with difficult-to-treat bronchial as thma 

can sometimes suffer from comorbidities, which unable or even preclude successful 

treatment.

Vaník, P. Koincidence asthma bronchiale, CHOPN a tracheobronchiální dyskineze. Kazuistiky v alergolo-

gii, pneumologii a ORL 7, č. 2: 13  –16, 2010.
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Petr Vaník
Oddělení plicní a TBC, Nemocnice České Budějovice, a. s.

Úvod

Kazuistika demonstruje případ pacienta, u kterého jsme kro-

mě dlouhodobě léčeného těžkého perzistujícího asthma bronchiale 

a chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) diagnostikovali 

navíc tracheobronchiální dyskinezi.

Kazuistika

Pacient narozený v roce 1955. Do 28 let vážněji nestonal, v té 

době se u něj prvně objevily klinické příznaky typické pro as thma 

bronchiale – záchvatovitá dušnost s pískoty a tíhou na hrudi. Lé-

čen spádovým pneumologem ve spolupráci s praktickým lékařem. 

Již v té době začal užívat trvale systémové steroidy. V minulosti 

byl alergologicky testován, žádná alergie nebyla prokázána, jen 

jednou prodělal astmatický záchvat po podání Algifenu. Nikdy 

nekouřil. Opakovaně absolvoval pobyty v lázních s příznivým, 

ale krátkodobým efektem na průběh onemocnění. Systémové 

steroidy byly postupně vysazovány po 12 letech trvalého užívání 

v roce 1995, nadále užívány intermitentně při exacerbacích ne-

moci spolu s nutností občasného docházení na ambulantní in-

fuzní bronchodilatační léčbu. Nutno zdůraznit, že pacient patří 

k těm, kteří vždy bagatelizují své potíže a navštěvují lékaře jen 

velmi neochotně. 

Do našeho povědomí se dostal během 14denní hospitalizace 

na našem oddělení v lednu 2002, kdy prodělal závažnou exacerba-

ci. Na skiagramu hrudníku již známky emfyzému, jinak plíce bez 

infiltrativních změn, alfa-1-antitrypsin v normě. Provedena den-

zitometrie s normálním nálezem. Při funkčním vyšetření plic zjiš-

těna těžká obstrukční ventilační porucha, Tiffeneau index 33 %, 

FEV
1
 0,87 l (23 % n. h.), VC 2,61 l (53 % n. h.), bodypletysmogra-

ficky prokázány vysoké dechové odpory a plicní hyperinflace (RV 

4,58 l – 209 % n. h.), při bronchodilatačním testu částečná rever-

zibilita obstrukce. Vzhledem k nálezu při spirometrii provedena 

ambulantně bronchoskopie v celkové anestézii k vyloučení stenó-

zy velkých dechových cest, vážnější patologie nebyla prokázána. 

Upravena chronická medikace: od roku 2002 užívá flutikason 

(Flixotide 500 µg 2×2 vdechy – vědomě překračována maximální 

dávka inhalačních steroidů, ostatní preparáty neúčinné), dále for-

moterol (Foradil), montelukast (Singulair), teofylin, jako úlevovou 

medikaci salbutamol (Ventolin) a ipratropium-bromid (Atrovent), 

postupně přidán tiotropium-bromid (Spiriva). V roce 2005 ambu-

lantně provedeno CT plic, kde prokázán výrazný plicní emfyzém 

a změny peribronchitické. 

Pacient si již od samého počátku onemocnění zvykl na častou 

potřebu úlevové medikace, nízkou toleranci zátěže, s hospitaliza-

cí souhlasí jen v případě výraznější klidové dušnosti při těžší exa-

cerbaci, většinou spojené s respiračním infektem a teplotami – je-

denkrát v roce 2006 a 2007, na našem oddělení a v plicní léčebně. 

Ve sputu již prokazována opakovaně Pseudomonas aeruginosa. Při 

spirometrii v červnu 2007 přetrvává těžká obstrukční ventilač-

ní porucha prakticky se stejnými hodnotami jako při kontrolách 

v minulosti, nicméně obstrukce již fixovaná, bronchodilatační 

test byl negativní. 
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V době po začlenění našeho oddělení do struktury Národního 

centra pro těžké asthma bronchiale (2007) pacient přešetřen dle 

protokolu pro diagnostiku a léčbu obtížně léčitelného astmatu. 

Již od roku 2006 uvažováno o indikaci léčby anti-IgE protilátkou. 

Opakovaně sledována hladina celkového IgE (počáteční hodnoty 

přes 300 IU/ml), kožní prick testy byly v základní řadě alergenů 

negativní. Vzhledem k postupně se zvyšující hladině celkového IgE 

(až na 855 IU/ml při poslední kontrole) doplněny specifické IgE 

pro celoroční alergeny, všechny výsledky byly negativní. 

V rámci vyšetřování provedena i bronchoskopie v lokální an-

estézii, kde jsme zjistili dyskinezi prakticky celého bronchiálního 

větvení včetně velkých dechových cest s kompletním kolapsem ve 

výdechu (obr. č. 1). Vzhledem k nálezu pomýšleno na možnost, 

že se od počátku vůbec nejedná o asthma bronchiale, nicméně při 

současně provedené biopsii bronchiální sliznice prokázány změny 

svědčící pro remodelaci dýchacích cest – výrazně ztluštělá bazální 

membrána, ztluštělá hladká svalovina bronchu, zmnožení pohárko-

vých buněk, navíc pod povrchem prokázán lymfoplazmocelulární 

infiltrát s výraznou příměsí eosinofilů. Na základě nálezu dyski-

neze indikován DUMON Y stent do trachey a hlavních bronchů. 

Od aplikace stentu v květnu 2009 udává pacient zlepšení tolerance 

zátěže, snížení potřeby úlevové medikace, systémové steroidy uží-

vá v menší míře než dosud, poslední 3 měsíce pak neužívá steroidy 

vůbec. T. č. nastupují obvyklé problémy spojené s přítomností sten-

tu v dechových cestách, tj. zejména trvalá bakteriální kolonizace 

s nutností řádné domácí inhalační terapie mukolytiky s občasnou 

potřebou cílené antibiotické léčby dle kultivace sputa. Při poslední 

bronchoskopické kontrole odsáváno množství vazkého sklovitého 

sekretu, v periferii dechových cest je dobře patrné přetrvávající ko-

labování bronchů při dechových exkurzích. Při poslední spirometrii 

přetrvává fixovaná těžká obstrukční ventilační porucha, Tiffeneau 

index 42 %, FEV
1
 0,79 l (23 % n. h.), VC 2,32 l (51 % n. h.), dále 

FeNO 17 ppb, ACT (Test kontroly astmatu) 10. 

Diskuse a závěr

V průběhu opakovaného podrobného vyšetřování pacienta 

zjištěna koincidence asthma bronchiale, CHOPN a tracheobron-

chiální dyskineze. 

KOINCIDENCE ASTHMA BRONCHIALE, CHOPN A TRACHEOBRONCHIÁLNÍ DYSKINEZE

Obr. č. 1: Zúžení průsvitu obou hlavních bronchů ve výde-

chu

Obr. č. 2: Hlavní bronchy v nádechu (CT vyšetření – březen 

2009)

Obr. č. 3: Hlavní bronchy ve výdechu (CT vyšetření – březen 

2009)
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Existují dva základní pojmy:

1. tracheobronchomalacie (také nazývaná mimo jiné tracheob-

ronchiální dyskineze), kdy dochází k zúžení průsvitu dýcha-

cích cest vlivem slabosti stěny trachey a bronchů způsobené 

ztrátou pevnosti chrupavky a tonu myoelastických struktur;

2. nadměrný dynamický kolaps dýchacích cest, který je do určité 

míry fyziologický. 

Jejich rozlišení je ve většině případů nemožné – i v literatuře se 

tyto pojmy často prolínají. O incidenci tracheobronchomalacie v do-

spělé populaci je dosud publikováno jen málo informací, navíc se jedná 

o selektované soubory pacientů. Většinou jde o muže starší než 40 let, 

pacienty s chronickou obstrukční plicní nemocí; v jednom ze souborů 

pacientů s chronickou bronchitis vyšetřovaných bronchoskopicky byla 

incidence malacie 23 %, v jiném ze souborů pacientů s jakýmkoliv plic-

ním onemocněním v Japonsku byla incidence této afekce 12,7 %.

V literatuře je popisována řada příčin sekundární tracheobron-

chomalacie: trauma, opakovaná intubace, tracheostomie, užívání 

vyšších dávek systémových steroidů, transplantace plic, zevní útlak 

způsobený aneurysmatem aorty, jinou cévní malformací, malig-

nitou, benigním tumorem, abscesem, cystou, následek rozšíření 

zvýšené motility periferních dechových cest u rozedmy plic, reci-

divující infekce dechových cest při chronické bronchitis, chronická 

iritace sliznice např. kouřem z cigaret. 

Zlatým standardem v diagnostice této afekce zůstává bron-

choskopické vyšetření v lokální anestézii. CT vyšetření trachey 

s porovnáním nálezů při nádechu a výdechu také může přispět 

k diagnóze. Většina autorů uvádí jako diagnostické kritérium více 

než 50% zúžení průsvitu dechových cest ve výdechu. V případě 

našeho pacienta se v rozvoji malacie uplatnila nejspíše kombinace 

opakovaného užívání vyšších dávek steroidů systémově společně 

s chronickou zánětlivou iritací trachey a bronchů. 

Léčebně se u výrazně zhoršených pacientů krátkodobě užívá 

efekt trvalého přetlaku neinvazivní ventilací, kdy se udrží prů-

chodné dechové cesty a usnadní se odstranění váznoucího se-

kretu. Ve vybraných případech je indikována chirurgická léčba 

(tracheostomie nebo resekce trachey k přemostění či úplnému 

odstranění krátkého postiženého úseku, kostní štěp, nebo jiné 

materiály či techniky, kterými se vyztuží pars membranacea tra-

chey, různé druhy stentů do dechových cest). U našeho pacienta 

byl aplikován silikonový stent, který je v této indikaci vhodnější 

než kovové stenty. Jeho aplikace je spojena s menší mírou kom-

plikací, je také snáze odstranitelný. Subjektivně se náš pacient cítí 

od té doby lépe, funkční vyšetření plic zůstává beze změn, s ná-

lezem fixované těžké obstrukční ventilační poruchy, nejspíše pro 

přetrvávající kolaps dechových cest difuzně od hlavních bronchů 

směrem do periferie.

KOINCIDENCE ASTHMA BRONCHIALE, CHOPN A TRACHEOBRONCHIÁLNÍ DYSKINEZE

Obr. č. 4: Trachea 1,5 cm nad hlavní karinou v nádechu (CT 

vyšetření – březen 2009)

Obr. č. 5: Trachea 1,5 cm nad hlavní karinou ve výdechu (CT 

vyšetření – březen 2009)
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KOINCIDENCE ASTHMA BRONCHIALE, CHOPN A TRACHEOBRONCHIÁLNÍ DYSKINEZE
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Jiří Černý, Diana Šmajclová

Dějiny českobudějovické nemocnice
1. díl (středověk – 1948)

Dva místní autoři, Diana Šmajclová, archivářka nemocnice v Českých Budějovicích, a Jiří Čer-

ný, historik divadla, se vydali na nesnadnou, ale velmi záslužnou cestu „malé historie“. Mapují 

osudy nemocnice, která má své kořeny ve špitálu při kostele sv. Václava založeném roku 1327 (či 

krátce před ním), a současně s ní z velké části i historii zdravotní péče v Českých Budějovicích. 

V prvním díle zpracovali období od středověku, přes peripetie třicetileté války, budování Všeobecné veřejné nemocnice za Ra-

kouska-Uherska, působení sester Boromejek až po strastiplné osudy nemocnice za 2. světové války a poválečnou obnovu. 

Každý z nás si ze školy pamatuje, kdy nechal Karel IV. postavit Karlův most či založil v Praze univerzitu, málokdo z nás už 

si ale pamatuje jméno vlastního prapradědečka nebo ví, co se dělo na místě, kde žije, před sto lety. A právě takovéto publikace 

nám – krom toho, že zachraňují rychle mizející historické prameny – pomáhají uvědomovat si vlastní kořeny a zlidšmovat „učeb-

nicovou“ historii tím, že ji přibližují naší každodenní zkušenosti, našemu životu, naší rodině, našemu městu, naší práci.

Vydala: Nemocnice České Budějovice, a. s., 2009. 1. vydání, ISBN 978-80-239-9471-1

Redakce děkuje PhDr. Marii Šotolové za poskytnutí recenzního výtisku publikace.
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Rozhovor

Péče o pacienty

s obtížně léčitelným 

astmatem v Nemocnici 

České Budějovice

V dnešním pokračování našeho cyklu o obtížně léčitelném astmatu bychom rádi představili další 

pracoviště Národního centra pro těžké astma (NCTA) – Oddělení plicní a TBC Nemocnice České 

Budějovice, a. s. Pozvání k rozhovoru tentokrát přijal MUDr. Petr Vaník.

Historické budovy v areálu českobudějovické nemocnice 

připomínají její bohatou minulost, plicní oddělení ovšem sídlí 

v moderním objektu. Pane doktore, můžete alespoň stručně 

představit čtenářům Vaše pracoviště?

Lůžkové oddělení TRN Krajské nemocnice v Českých Budě-

jovicích bylo postaveno v roce 1954 (v té době mělo 165 lůžek). 

Jde o budovu, ve které nyní sídlí interní a neurologické oddělení. 

Prvním primářem se stal MUDr. Maxmilián Tomečka, výjimečná 

osobnost a svého času jediný pneumolog mezi Lincem a Táborem. 

Po otevření Léčebny TRN ve Vyšším Brodě (264 lůžek) v roce 1964 

byla snížena lůžková kapacita oddělení TRN Krajské nemocnice 

v Českých Budějovicích na 58 míst. Léčebna TRN ve Vyšším Bro-

dě byla přestěhována do areálu Krajské nemocnice v Českých Bu-

dějovicích v roce 2005 a v současné době má kapacitu 50 lůžek. 

S poklesem počtu onemocnění TBC se postupně snižovala také 

lůžková kapacita oddělení TRN až na nynějších 27 lůžek. Změnilo 

se spektrum nemocných, změnil se i název – z Oddělení tuberku-

lózy a respiračních nemocí na Oddělení plicní a TBC.

V současné době je náplní práce oddělení diagnostika a léč-

ba celého spektra plicních onemocnění, kromě onkologické léčby 

plicní rakoviny a léčby tuberkulózy, kterou zajišmuje onkologické 

oddělení, potažmo plicní léčebna. Ze specializovaných metod mů-

žeme nabídnout funkční vyšetření včetně bodypletysmografické-

ho, bronchomotorické testy, vyšetření plicní poddajnosti, plicní 

difuze, vydechovaného NO, ve spánkové laboratoři diagnostiku 

a léčbu chrápání a syndromu obstrukční spánkové apnoe. V rám-

Kontakty:

Lékař: MUDr. Petr Vaník

vanik@nemcb.cz, tel.: 387 876 121

Primář: MUDr. Václav Šnorek

snorek@nemcb.cz, tel.: 387 876 101

ci bronchologie využíváme od počátku roku 2007 endobronchiál-

ní ultrazvuk k diagnostice mediastinální a hilové lymfadenopatie 

a nejasných lézí přiléhajících k velkým dechovým cestám, nově 

i elektromagnetickou navigaci k diagnostice solitárních plicních 

lézí. K dalším vysoce specializovaným bronchologickým metodám 

patří ošetření endobronchiálních lézí elektrokauterem, aplikace 

stentů do dechových cest a brachyterapie ve spolupráci s onkology. 

Dále jsme schopni sami cytologicky hodnotit vzorky odebírané při 

bronchoskopickém vyšetření, z hrudních punktátů i z periferních 

lymfatických uzlin při generalizaci plicní rakoviny. Pacienty s chro-

nickou respirační insuficiencí různé etiologie léčíme neinvazivní 

ventilační podporou při akutním zhoršení stavu.

Intenzivní péče o astma na našem pracovišti začíná v roce 1996, 

kdy vzniká Česká iniciativa pro astma o. p. s. a prim. MUDr. Václav 

Šnorek se stává jejím lektorem. Na oddělení se v jeho ambulanci 

dlouhodobě soustřeaují zejména těžké formy astmatu. Jako další 

krok v péči o těžké astmatiky pak následuje začlenění našeho od-

dělení do struktury Národního centra pro těžké astma (NCTA) 

a ustavení centra pro léčbu astmatu omalizumabem. 

Kdy se Vaše pracoviště připojilo k projektu Národního 

centra pro těžké astma? 

Naše pracoviště se k projektu NCTA připojilo v průběhu roku 

2007, kdy jsem se také zúčastnil prvního setkání zástupců jednot-

livých center v rámci republiky, organizovaného kolegy z Hradce 

Králové.

Jaká je Vaše spádová oblast? 

Naší spádovou oblastí je celý Jihočeský kraj a část kraje Vy-

sočina, konkrétně bývalý okres Pelhřimov a přilehlá oblast, což 

představuje zhruba 750 tisíc obyvatel.

Jak hodnotíte spolupráci s terénními lékaři?

V průběhu posledních tří let jsme zorganizovali několik se-

tkání se spádovými pneumology i alergology, na kterých jsme je 

podrobně informovali o činnosti našeho centra. Díky tomu se 
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zvýšilo jejich povědomí o nás a v současné době jsme již poměr-

ně často kontaktováni ohledně vyšetření pacientů s obtížně léči-

telným astmatem. Pacienti, kteří nejsou indikováni k biologické 

léčbě, zůstávají v péči spádových pneumologů, nicméně vždy jsme 

připraveni konzultovat s kolegy jejich aktuální zdravotní stav. 

Která specializovaná vyšetření a léčebné postupy můžete 

pacientům s obtížně léčitelným astmatem, resp. jejich ošet-

řujícím lékařům nabídnout? 

Především se jedná o bronchoskopické vyšetření k vyloučení 

jiné příčiny endobronchiální obstrukce a k získání biopsie bron-

chiální sliznice k posouzení míry remodelace stěny průdušek, 

vyšetření v naší spánkové laboratoři k diagnostice event. syndro-

mu spánkové apnoe, z neinvazivních metod posuzování přítom-

nosti a tíže eosinofilního zánětu pak vyšetření vydechovaného 

NO. Dále provádíme bodypletysmografické vyšetření, vyšetření 

plicní difuze a poddajnosti, ve spolupráci s oddělením gastroen-

terologie pak pH-metrii jícnu k posouzení přítomnosti gastroe-

zofageálního refluxu. 

Kolik pacientů s obtížně léčitelným astmatem máte v sou-

časné době ve své péči? 

V registru máme k dnešnímu datu zhruba šedesát pacientů, 

kteří byli podrobně vyšetřeni i z hlediska případné indikace bio-

logické léčby asthma bronchiale. U některých jsme doporučili 

úpravu dlouhodobé léčby, u dalších budeme v budoucnu sledovat 

další vývoj onemocnění. 

V čem spatřujete hlavní přínos aktivit NCTA a vytvoře-

né sítě center pro léčbu obtížně léčitelného astmatu – pro pa-

cienty a pro lékaře?

V současné době již nemusí žádný pacient z naší spádové ob-

lasti nikam daleko dojíždět ani dlouho čekat na provedení někte-

rých specializovaných vyšetření k posouzení tíže onemocnění, 

k potvrzení, zda se vůbec jedná o asthma bronchiale, či k posou-

zení přítomnosti komorbidit, které zhoršují průběh onemocnění. 

Ve vybraných případech pak indikujeme biologickou léčbu. Při 

kontrolách našich pacientů vidím konkrétní výsledky naší práce 

ve zlepšení kvality života většiny z nich, což jistě ocení nejen pa-

cienti, ale i jejich ošetřující spádoví lékaři.

Za rozhovor poděkovala Gabriela Bjalkovská

Bronchoskopické pracoviště. Součástí vyšetření je i rychlá 

on-site cytologie
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Thilo Schleip

Histaminová intolerance

Praktický rádce nemocných nabízí čtenáři možnost otestovat sám sebe v souvislosti s hista-

minem a konzumovanou potravou. Ukáže, jak svůj stav nejlépe poznat s využitím diety. Všech-

ny součásti naší výživy autor v knize shrnuje, přehledně hodnotí a dává čtenářům odpověa na 

zásadní otázky: Co je vhodné? Čemu bychom se měli raději vyhnout? Jak nalézt stejně chutné 

alternativy? Rozsáhlá příloha obsahuje množství receptů, které názorně ukazují, jak dobře a chut-

ně vařit bez histaminu, a inspirují čtenáře k dalším variantám pokrmů, jež nevyvolávají histaminem podmíněné obtíže.

Praha, Galén, 2009. 1. vydání, brož., 118 str., 200 Kč, ISBN 978-80-7262-666-3

Objednávky: Galén, spol. s r.o., e-mail: objednavky@galen.cz
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Astma – nikdy není pozdě

na alergologické vyšetření

Souhrn:

Předkládaná kazuistika ilustruje význam alergologického vyšetření u každého ast-

matika. V klinické praxi je žádoucí provést jej v době, kdy přijímáme nemocného do své 

péče, a dále pak v situacích, kdy se jeho astma dostává z nejasných příčin mimo kont-

rolu – a to bez ohledu na věk, jak ukazuje případ naší nemocné.

Kazuistika zároveň poukazuje na skutečnost, že základem alergologického vyšetření je 

důsledná anamnéza. Řada alergenních expozic může být skrytá, indirektní a v některých 

situacích se dokonce může uplatnit zkřížená alergie. Potíže tak může – na prvý pohled 

překvapivě – vyprovokovat alergen, se kterým se nemocný do té doby nikdy nesetkal.

Summary:

Asthma – it is never too late for allergologic examination 

The presented paper demonstrates the importance of an allergologic examination 

in every asthmatic patient. In clinical practice it is desirable to perform it when taking 

a new patient and furthermore if patient’s asthma becomes uncontrolled for unknown 

reasons – regardless to age, as it is shown in our female patient’s case.

The paper points out to the fact that any allergologic examination is based on a ca-

reful patient’s history. The range of allergic expositions may be hidden, indirect and in 

some conditions the cross allergy may play role. Problems may be caused – at first glan-

ce surprisingly – by an allergen that the patient has never met before.

Teřl, M. Astma – nikdy není pozdě na alergologické vyšetření. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 

7, č. 2: 20–22, 2010.
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Úvod

Předkládaná kazuistika dokazuje, že v klinické praxi se „vy-

platí“ věnovat astmatikovi bližší pozornost především ve dvou 

situacích: 

1. pokud před sebou máme „nového“ pacienta (am již s čers-

tvě vzniklými potížemi, anebo jej odjinud přijímáme do své 

péče),

2. pokud se nám jeho léčba přestává dařit.

Dnes se v těchto souvislostech stalo moderním téma fenotypi-

zace astmatu. V zásadě však nejde o nic nového – jedná se o sna-

hu jakéhosi utřídění „bližšího pohledu“ na astmatiky, kterému ve 

výše uvedených situacích v různé podobě věnovala a věnuje po-

zornost většina lékařů. 

A pokud to neučiní, jako v daném případě autor článku, může 

to mít závažné následky.

Kazuistika

V roce 1994 jsem přijal do své ambulantní péče „novou“ pacient-

ku – tehdy 64letou nemocnou s astmatem. Trpěla jím od mládí, 

byla celoživotní nekuřačka, po většinu života pracovala jako úřed-

nice, tč. již ve starobním důchodu. Bydlela s manželem ve starším 

činžovním domě ve městě, manžel byl rovněž nekuřák, doma ne-

měli žádné zvíře. Vedle astmatu se s žádnou další chorobou ne-

léčila, neudávala nesnášenlivost k. acetylsalicylové, resp. nestero-

idních antiflogistik.

Astma nemocné bylo dobře stabilizováno na inhalační léčbě 

500 µg beklometasonu spolu s večerní dávkou 200 mg teofylinu. 

Nemocná byla spokojená, její plicní funkce byly v normě – nebylo 

tedy potřeba na zavedené terapii nic měnit.

V průběhu dalších let nebyly s pacientkou prakticky žádné pro-

blémy – patřila k tomu typu nemocných, kteří trpělivě čekají, až 
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„přijde jejich čas“, a lékaře se snaží „neobtěžovat“. Postupem doby 

docházelo k mírnému zhoršování bronchiální obstrukce. Preventiv-

ní léčba byla pozvolna navyšována na 800 µg budesonidu, později 

byl přidán lék ze skupiny LABA (beta
2
-mimetik s dlouhodobým 

účinkem), který jsme pro projevy palpitací zaměnili za antileukot-

rien s dobrým efektem. Nemocná nikdy nevyžadovala akutní ošet-

ření. I v případě, že byla dle svých slov „trochu zhoršená“, vyčkala 

termínu pravidelné kontroly (byly většinou v rozmezí třech mě-

síců). Záchrannou medikaci (salbutamol, Ventolin) užívala zcela 

výjimečně. Během prvých dvou let naší péče jsme tak zaznamena-

li pouze jednu lehčí exacerbaci, která byl zvládnuta 10denní am-

bulantní léčbou klaritromycinem s 20 mg prednisonu/den. Toto 

zhoršení souviselo nejspíše s infektem – v době exacerbace měla 

nemocná hodnotu C-reaktivního proteinu (CRP) 48 mg/l a hod-

notu eozinofilního kationického proteinu (ECP) 32 ng/l.

Na podzim roku 1998, přibližně v termínu další pravidelné kon-

troly, jsem měl telefonát z anesteziologicko-resuscitačního odděle-

ní spádové okresní nemocnice. Tamní lékař se mne dotazoval, zda 

se jedná o „moji“ pacientku, a zjišmoval bližší okolnosti její dosa-

vadní nemoci a léčby. Informaci o tom, že nemocná „chodí pouze 

na alergologii“, jim poskytla dcera pacientky. Dozvěděl jsem se, že 

nemocná byla v odpoledních hodinách předešlého dne přijata na 

ARO cestou RZP, která pro ni přijela přímo k šapitó při cirkuso-

vém představení, které sledovala spolu s osmiletou vnučkou. Při 

příjezdu RZP byla nemocná ve stavu těžkého respiračního selhání, 

již v bezvědomí, s nutností okamžité umělé plicní ventilace. 

Naštěstí se stav nemocné na ARO při komplexní léčbě po-

měrně rychle upravoval, po dvou dnech byla extubována, čtvrtý 

den již přeložena na interní oddělení a po týdnu od akutní přího-

dy propuštěna.

Desátý den po příhodě jsem s nemocnou seděl tváří v tvář 

v ambulanci. Sdělila mi, že se již asi týden před příhodou „necí-

tila nejlépe, byla nachlazena a vařila si plicní čaje“ a častěji začala 

užívat Ventolin. Jako typická babička však nemohla své nejmenší 

vnučce odepřít slibovanou návštěvu cirkusového představení. Navíc 

dopoledne před představením ji vnučka ještě přemluvila k prohlíd-

ce zvěřince. Vzpomínala, že už tehdy se jí udělalo „trochu špatně“ 

– což v jejím případě ve skutečnosti nejspíše znamenalo už výrazné 

zhoršení. Trochu se pak prý „dala dohromady“ při obědě v McDo-

nald’s. Odpoledne měl přijít zlatý hřeb celého dne… seděly v prvé 

řadě, „aby malá dobře viděla“. Úvodní část cirkusového představení 

si vcelku dobře pamatovala, zato z druhé poloviny, která začínala 

drezúrou tygrů, si matně vybavovala jen prvé minuty… A násled-

ně, jen jakoby mimochodem, sdělila, že „i jedna z kamarádek má 

takového malého tygříka – tedy kocourka…“

Až nyní jsem si uvědomil, že jsem nemocnou za celou dobu 

alergologicky nevyšetřil – ani při přijetí do péče, ani při postup-

ném zhoršování jejích plicních funkcí. A co více, že nebyla alergo-

logicky vyšetřena nikdy.

Takže až v bezmála 70 letech podstoupila naše astmatická pa-

cientka poprvé v životě alergologické vyšetření… Jeho výsledek 

již mnozí z čtenářů jistě předvídají. Ano, testace i dovyšetření 

specifických IgE protilátek prokázaly výraznou alergii na kočku 

(a zřetelně slabší na roztoče). A doplnění anamnézy ilustrativně 

dokreslilo příčiny pozdní destabilizace po desetiletí dobře kont-

rolovaného astmatu.

Teprve tea, kdy jsem nemocné věnoval dostatek času, jsem se 

dozvěděl, že záhy po převzetí do naší péče ovdověla. Od té doby 

začala ve větší míře navštěvovat své vrstevnice, z nichž „skoro kaž-

dá má psa nebo kočku“. A nemocná si sama dala do souvislosti 

některé předchozí skutečnosti. Zpětně si uvědomila, že právě při 

návštěvách u jedné ze sousedek, která měla doma několik koček, 

z nichž jedna byla dokonce „tygrovaná“, pocimovala zhoršování 

svých potíží. Na cílený dotaz pak udala, že v dětství pozorovala 

slzení očí a vyrážku při hraní si s kočkami – později pak ale prak-

ticky po celý život s kočkami ve styku nebyla a na tuto okolnost 

zapomněla. Astmatické potíže se u ní poprvé projevily až před 20. 

rokem věku, v době příprav na maturitu. Alergologa „nikdy nevi-

děla“ – bývala v péči praktického, od cca 45. roku pak plicního lé-

kaře. Její astma bylo trvale vcelku bezproblémové a lehké – zažila 

celou škálu antiastmatické léčby od „Malotových pilulek“, Yastylu, 

Solutanu, až po dříve uvedené inhalační kortikosteroidy a teofyli-

ny, se kterými jsem ji přijal do své péče.

Po potvrzení výrazné alergie na kočku (specifické IgE protilát-

ky dosahovaly téměř 20 IU/ml) nebylo nemocnou nutno kdovíjak 

náležitě poučovat – sama si selským rozumem přeložila odborné 

klišé „omezení expozice příčinným alergenům“ do běhu reálného 

života – s „kočkovou“ kamarádkou se od té doby začala scházet 

pouze v kavárně. 

Dnes, v 80 letech věku, je její astma opět dobře stabilizová-

no na kombinaci nízké dávky inhalačních kortikosteroidů a anti-

leukotrienu.

Diskuse

Každý astmatický pacient je výzvou k objasnění příčin jeho 

nemoci.

Tato motivace může ušetřit nemocného i jeho ošetřujícího lé-

kaře mnohých neúspěchů a překvapivých situací. Astma je totiž 

víc než jen „zánět, který léčíme protizánětlivými léky“. Astma je 

současně u každého konkrétního pacienta onemocněním s pestrou 

paletou příčin – od fyzikálních vlivů po sociální vazby.

Dnešní arzenál antiastmatických léků dokáže ve většině přípa-

dů dostat astma pod kontrolu bez ohledu na jeho tíži – což v kon-

textu všeobecného tlaku na „výkon“ někdy vede k tomu, že pole-

vuje snaha o bližší zájem o nemocné. 

To byl bohužel i případ mé pacientky.

Moderní trendy fenotypizace astmatu nejsou ve skutečnosti 

nic jiného, než pouhá aktualizace úsilí o zachování individuál-

ního pohledu na astmatika. Avšak ve snaze o exaktnost je větši-

na fenotypizačních schémat příliš složitá a pro běžnou klinickou 

praxi „odrazující“.

Ve snaze o prakticky upotřebitelný přístup k astmatikům jsem 

si v průběhu let vytvořil schéma, které se mi velmi osvědčilo. Po-

kud by byl tento přístup použit i u prezentované nemocné – v době, 

kdy u ní propuklo astma, v době, kdy přešla z péče praktického 

lékaře k lékaři plicnímu, případně tehdy, když jsem ji přijímal do 

své péče, nebo nejpozději v období, kdy byla „bez zřejmého důvo-

du“ navyšována její antiastmatická léčba – téměř jistě by nedošlo 

k popisované kritické příhodě.

Zmiňovaný přístup spočívá v pohledu na astmatika „prizma-

tem eozinofilie a alergie“.
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V praxi to znamená zodpovězení pouhých dvou otázek:

1. je u tohoto nemocného přítomen eozinofilní typ zánětu?

2. je u něj přítomna IgE mediovaná alergie?

Podrobnosti tohoto přístupu jsou prezentovány v použité lite-

ratuře (Teřl 2009 a, b).

U dané nemocné bylo velmi pravděpodobné, že se jedná o „kla-

sický“, tj. eozinofilní typ zánětu – svědčilo pro něj zvýšení ECP 

v době lehčí exacerbace i obecně dobrá odezva na léčbu steroidy 

(v současné době by bylo možné např. vyšetřit FeNO).

Tento typ astmatu, je-li sdružen s alergií, v naprosté většině kli-

nických situací znamená, „že to bude dobré“. Ovšem pouze za před-

pokladu, že bude alergie odhalena, nemocný bude náležitě poučen 

a zjištěná alergie bude zohledněna v terapeutických přístupech.

V případě výrazné „monosenzibilizace“, zde na kočku, připadá 

v úvahu vedle opatření směřujících k omezení expozice (přitom 

cave na „zkřížené“ alergie napříč čeleděmi!) i možnost alergeno-

vé imunoterapie, tj. léčba vakcínami. V případě neodstranitelných 

celoročních alergenů (plísně, roztoči) je dnes pro nejtěžší pacienty 

s alergickým astmatem k dispozici léčba anti-IgE protilátkou. 

Závěr

Každý astmatik by měl být alergologicky vyšetřen. 

Alergologické vyšetření astmatika je žádoucí provést co nejdří-

ve – při diagnóze vlastního onemocnění a pak vždy v situaci, kdy 

se onemocnění z nejasných důvodů dostává mimo kontrolu.
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Obr. č. 1: Díky fenoménu zkřížené alergie vyvolá u nemocného senzibilizovaného na kočku 

alergickou reakci každá kočkovitá šelma. Obdobně je tomu u taxonomicky příbuzných hlo-

davců, ale i řady pylových a jiných alergenů
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Asthma bronchiale provokované

pertusí u dospělého pacienta

Souhrn:

Přes vysokou proočkovanost populace v České republice incidence pertuse od deva-

desátých let narůstá. Ve starších věkových skupinách se počty řádně očkovaných osob 

snižují. Osoby narozené před rokem 1958 očkovány nejsou. Kazuistika pojednává o 54le-

tém pacientovi s polinózou, u kterého se v průběhu infekce pertusí klinicky projevilo 

průduškové astma. Pro vzestupný trend výskytu pertuse je třeba na tuto infekci pomýš-

let u alergiků a astmatiků s náhle vzniklými projevy kašle.

Summary:

Pertussis induced bronchial asthma in an adult patient

Despite high vaccination rates among the population in the Czech Republic, the in-

cidence of pertussis since the nineties is increasing. In older age groups, the numbers 

of properly vaccinated persons decrease. Persons born before 1958 are not vaccinated. 

Case report discusses 54 year old patient with pollinosis, in which during pertussis in-

fection, clinically manifested bronchial asthma. For the upward trend in the incidence of 

pertussis is necessary to think of this infection for the allergic and asthmatic symptoms 

appearing suddenly with coughing.

Novotná, B., Vlčková, V. Asthma bronchiale provokované pertusí u dospělého pacienta. Kazuistiky v aler-

gologii, pneumologii a ORL 7, č. 2: 24 –29, 2010.
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Úvod

Do alergologické ambulance jsou často odesíláni pacienti k vy-

loučení tzv. astmatu typu kašle. V rámci diferenciální diagnosti-

ky náhle vzniklého kašle musíme vyloučit také jeho infekční eti-

ologii. V úvahách o původci nám může napomoci klinický obraz 

kašle a znalost aktuální epidemiologické situace. Respirační in-

fekce způsobená viry a bakteriemi jako je Mycoplasma, Chlamydia, 

ale také Bordetella pertussis často vyvolává bronchiální hyperreak-

tivitu (Bartlett 2008). 

Pertuse je akutní, vysoce infekční onemocnění dýchacích cest. 

Před objevením očkovací látky patřila mezi nejobávanější dět-

ské infekční nemoci s vysokou úmrtností. Tato vysoce nakažlivá 

kapénková infekce je rozšířena celosvětově a podle údajů WHO 

každoročně postihne 20–40 miliónů osob, z nichž 200–300 ti-

síc onemocnění podlehne. 85 % úmrtí připadá na skupinu dětí 

mladších 2 let, avšak více než 90 % případů je hlášeno z rozvo-

jových zemí. V Československu se po zavedení povinného očko-

vání v roce 1958 počet onemocnění výrazně snížil (Vospělová et 

Zapletalová 2004). 

Od devadesátých let minulého století je však pozorována zvýšená 

incidence ve vyspělých zemích s vysokou proočkovaností (obr. č. 1). 

Významnou epidemiologickou změnu představuje posun ve věko-

vých kategoriích nemocných – nejvíce jsou postiženi adolescenti a do-

spělí. Vhledem k často atypickému, a tudíž nediagnostikovanému 

průběhu se tito nemocní stávají zdrojem infekce pro nedostatečně 

imunizované kojence a batolata (Blechová 2008) a také pro osoby, 

které nebyly očkovány, nebo u nichž už není přítomna dostatečná 

hladina protektivních protilátek.

Obranyschopnost po vakcinaci nebo po proběhlém onemoc-

nění pertusí není celoživotní. Po 3–5 letech se snižuje a za 12 let 

je nedostatečná (Vospělová et Zapletalová 2004). 

 Kazuistika

V prosinci 2008 přišel do alergologické ambulance Interní 

hepatogastroenterologické kliniky FN Brno 55letý muž (naro-

zen v roce 1953) pro úporný kašel a nově vzniklé stavy dušnosti 

a pískotů. Jakýkoli hluboký nádech provokoval kašel. Tyto potíže 

začaly koncem listopadu 2008. U praktické lékařky byl léčen bez 
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efektu 14 dnů klaritromycinem (Fromilid 500 mg 1-0-1 tbl) a v do-

bě příchodu na naše pracoviště začal užívat cefuroxim (Xorimax 

500 mg 1-0-1 tbl) a acetylcystein (ACC long 1×1 tbl). Dále byl do 

léčby přidán cetirizin (Analergin). Onemocnění začalo hnisavou 

rýmou, proto byl pacient odeslán na otorinolaryngologii, kde byl 

pro sinusitidu léčen zástřiky, soluxem a inhalacemi. 

Z rodinné anamnézy: bratr má alergickou rýmu a astma, syn je 

alergický na penicilin. V osobní anamnéze operace kýly ve třech le-

tech. V roce 2002 pacient prodělal plicní embolii a od té doby užívá 

k. acetylsalicylovou (Anopyrin). Při vyšetřování plicní embolie byla 

zjištěna hereditární trombofilie (FV Leidenská mutace u heterozy-

gota). Dále byl léčen pro benigní hypertrofii prostaty tamsulosinem 

(Omnic). V roce 2004 byla gastroskopií prokázána bulbitida a gast-

roezofageální reflux a provedena eradikace infekce Helicobacter pylo-

ri. V alergologické anamnéze udával pacient kožní reakci po bodnutí 

vosou. Léky a potraviny toleruje dobře. Alergologickým vyšetřením 

byla prokázána alergie na pyl jarních stromů se sezónním výskytem 

polinózy (specifické IgE (CAP): bříza – třída 3, z toho rekombinant-

ní alergeny: rBet v 1 – třída 2; rBet v 2 – negativní; buk – třída 2). 

Ostatní inhalační alergeny negativní (Dermatophagoides pteronyssinus, 

Dermatophagoides farinae, kočičí epitel, husí peří, Staphylococcus aureus, 

směs plísní, traviny, pelyněk a ambrózie). Pro opakované viroinfekty 

byl pacient sledován na imunologii, kde nebyly zaznamenány pa-

tologické laboratorní výsledky. Přesto mu bylo z klinické indikace 

doporučeno podávání methisoprinolu (Isoprinosine) na začátku 

viroinfektu. Pracuje stále jako technik v autoopravně. Nekouří. 

Doma chovají kočky. Jako koníčka uvádí jachting a ve svém vol-

ném čase celoročně vede skautský oddíl školních dětí.

Nynější onemocnění: Kon-

cem listopadu 2008 měl pacient 

teploty do 38 °C a zánět horních 

dýchacích cest. Přidružila se ob-

turace nosní, kašel s obtížnou ex-

pektorací zabarveného sputa a in-

spirační dušnost. Pacient byl před 

příchodem do naší ambulance 

vyšetřen v polovině prosince 

2008 v TRN ambulanci poliklini-

ky, kde byl proveden RTG snímek 

hrudníku, spirometrie, vyšetření 

C-reaktivního proteinu a krevní-

ho obrazu s negativním nálezem. 

Diferenciální rozpočet neprove-

den. Pacient byl s diagnózou pha-

ryngotracheitis acuta odeslán do 

domácího ošetřování.

Při vstupním vyšetření na 

našem pracovišti hrdlo zarudlé 

a prosáklé, dýchání zostřené, při 

forsírovaném výdechu prodlou-

žené exspirium, pískoty a dráž-

dění ke kašli. Spirometrická křiv-

ka (F/V, spirometr Jaeger) měla 

nekvalitní tvar, což bylo způso-

beno úporným kašlem: vrchol 

výdechové rychlosti (PEF) byl 

snížen na 73,5 % n. h. a nádechová rychlost byla nízká (PIF 47,2 

% n. h.), ale trenažér pro Turbuhaler prokázal nádechovou rych-

lost 50 l/min.

RTG hrudníku a dutin s normálním nálezem, na ORL neby-

la přímou rinoendoskopií prokázána sinusitida, výtěry z krku, 

nosu a sputum na bakteriologii negativní. Z laboratorních vyšet-

ření uvádíme: C-reaktivní protein negativní, krevní obraz v nor-

mě (leukocyty 6,33×109/l; erytrocyty 4,89×1012/1; hemoglobin 

155 g/l; hematokrit 0,42; trombocyty 299×109/l), v diferenciál-

ním rozpočtu byla prokázána eozinofilie a lymfocytóza (neutro-

fily 41,5 %, 2,63×109/l; lymfocyty 41,6 %, 2,63×109/l; eozinofily 

6,3 %, 0,40×109/l; monocyty 9,94 %; bazofily 0,65 %).

Sérologické vyšetření: Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma, re-

spiračně syncytiální (RS) viry – negativní; parapertuse – párové 

vzorky neprokázaly akutní infekci; pertuse (včetně konfirmace WB 

– Western blotem) – infekce prokázána (tab. č. 1).

Protože pacient byl již dva týdny léčen bez efektu makrolidy 

(klaritromycin), bylo doporučeno přeléčení antibiotiky tetracyk-

linové řady (doxycyklin – Doxybene) po dobu 14 dnů. Po dobrání 

antibiotik stále přetrvávaly pozitivity v sérologickém vyšetření (viz 

tab. č. 1). Jelikož pacient ve svém volném čase pracuje jako vedoucí 

skautského oddílu, byl odeslán 13. dubna 2009 do Národní refe-

renční laboratoře v Praze, kde byl proveden laryngeální i farynge-

ální výtěr, který již kultivačně infekci B. pertussis neprokázal.

Byla zahájena terapie astmatu kombinací budesonidu a for-

moterolu (Symbicort Turbuhaler 400/12 1-0-1 vdech). Počáteční 

léčba musela být navyšována, protože začala sezóna pylení jarních 

stromů, kdy došlo k dalšímu vystupňování bronchiální hyperre-

zarděnky*

pertuse

příušnice

meningokokové infekce

spalničky*

legionelóza

akutní hepatitida C

akutní hepatitida B

akutní hepatitida A

nárůstpokles

0

493

1

8

64

0

50

44

333

272

případy zaznamenané
ve sledovaném
čtyřtýdenním obdobíonemocnění

2 40,03125 0,0625 0,125 0,25 0,5

poměr (logaritmická škála)**

mimo historické hranice

Obr. č. 1: Srovnání výskytu vybraných onemocnění v USA během čtyřtýdenního období 

(k 11. lednu 2003) s historickými údaji. Nejvyšší je výskyt infekcí pertusí.

(dle: Centers for Disease Control and Prevention 2003)

* ve sledovaném čtyřtýdenním období nebyl zaznamenán žádný případ spalniček nebo zarděnek 

** poměr nynějšího čtyřtýdenního souhrnu k průměru 15 čtyřtýdenních souhrnů z dřívějších srovnatelných období 

v posledních 5 letech; hodnota, v níž začíná šrafovaná plocha, vychází z průměru a dvou standardních odchylek těch-

to čtyřtýdenních souhrnů 
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aktivity, která byla na podzim vyvolána pertusí. K Symbicortu byl 

přidán montelukast (Singulair) a v pylové sezoně byla zvýšena dáv-

ka inhalačního budesonidu (přidán Pulmicort Turbuhaler 400 µg 

1 vdech), která tak činila celkově 1 200 µg/den. V pylové sezoně 

pacient užíval ještě cetirizin (Zodac) a flutikason (Flixonase). Dle 

vyšetření oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu (FeNO) byl 

eosinofilní zánět pod kontrolou (16 ppb). Navýšení dávek budes-

onidu však vedlo k chrapotu až afonii, proto jsme zaměnili původ-

ní fixní kombinaci za salmeterol s flutikasonem (Seretide 50/250

1-0-1 vdech). Dávku jsme po sezóně postupně snížili – v současnos-

ti pacient inhaluje Seretide 50/100 (1-0-1 vdech) a užívá Singulair 

(0-0-1 tbl), jako úlevovou medikaci používá terbutalin (Bricanyl). 

Pro úporný chrapot byla ještě zkontrolována pH-metrie, byl 

zjištěn kyselý gastroezofageální reflux. Pro prolongovaný infekt 

bylo zopakováno imunologické vyšetření, které neprokázalo žád-

nou významnější poruchu (jen CD4 39,4 %; norma do 40 %).

Spirometrie nikdy neprokázala snížené hodnoty, naopak FEV
1
 byl 

stále nad 100 % n. h. Z tohoto důvodu nebyly provedeny bronchodi-

latační testy a při vleklé infekci také nebyl proveden test bronchokon-

strikční. Na snížení bronchiální hyperreaktivity tak bylo usuzováno 

nepřímo, pro zlepšení spirometrických hodnot po přeléčení pertuse 

a nasazení antiastmatické léčby: FEV
1
 při příchodu 110,1 % n. h., 

nyní 128,4 % n. h. A
ex

 při příchodu 85,5 % n. h. a nyní 115,5 % n. h. 

Kašel velmi pomalu ustupoval. Příznaky astmatu již zůstaly.

Infekce pertusí

Charakteristika agens
Bordetella pertussis je anaerobní gramnegativní kokobacil citlivý 

na zevní prostředí (sluneční záření, teplo, vyschnutí a běžné dezin-

fekční prostředky) (Kříž et al. 2009). Výlučně lidský patogen způ-

sobuje zánět až nekrózu řasinkového epitelu respiračního traktu. 

Je producentem řady biologicky aktivních látek, z nichž některé 

hrají klíčovou roli při adhezi a kolonizaci (pertusový toxin, der-

monekrotický toxin, pertaktin) nebo mají vliv na typický klinický 

obraz (pertusový toxin, dermonekrotický toxin, adenylátcykláza, 

tracheální cytotoxin). Nejvýznamnější je pertusový toxin. Usnad-

ňuje vazbu mikrobů na řasinky epitelu dýchacích cest, podporu-

je produkci hlenu a systémové projevy, jako je histaminový efekt, 

a způsobuje lymfocytózu. Pertusi (z latinského per–tussis – „těž-

ký kašel“) se nejvíce podobá parapertuse (tj. „jako těžký kašel“) 

s kratší dobou trvání příznaků a většinou lehčím průběhem, kterou 

způsobuje Bordetella parapertussis. Mezi B. pertussis a B. parapertussis 

není zkřížená reaktivita (Blechová 2008). 

de Baillou Guillaume (1538–1616) – francouzský lékař. Vystudoval pařížskou univerzitu, na níž poté působil jako učitel a posléze i jako děkan lékařské fakulty. Po jistou dobu byl 

osobním lékařem Jindřicha IV (1553–1610). De Baillou je považován za zakladatele moderní epidemiologie. Podrobně studoval epidemie, zaplavující v té době Paříž, a získal věhlas 

klinickým výzkumem a popisem tzv. černého kašle, nemoci, způsobené bakterií Bordetella pertusis. Ve svém pojednání Liber de Rheumatismo et Pleuritide dorsali popsal moderním způ-

sobem revmatismus a artritidu. (zdroj informací: archiv redakce)

Bordet Jules (1870–1961) – belgický imunolog, nositel Nobelovy ceny z r. 1919 za objevy v oboru imunity. Vystudoval 1892, v letech 1894 až 1901 pracoval v Pasteurově ústavu 

v Paříži. Poté se stal ředitelem bakteriologického institutu v Brabantsku, působil též jako profesor Svobodné bruselské univerzity, obdržel titul Dr.h.c. mnoha světových univerzit. 

Objevil mikroba způsobujícího černý kašel, který byl na jeho počest nazván Bordetella pertussis. Zkoumal difterii, bovinní pleuropneumonii, analyzoval rozklad bakterií v krevním séru, 

zabýval se bakteriofágy a popsal několik imunitních systémů. Úzce spolupracoval s francouzským bakteriologem O. Gengou. (zdroj informací: archiv redakce)

Gengou Octave (1875–1957) – francouzský bakteriolog. Je znám zejména pro svou spolupráci s belgickým imunologem J. Bordetem v belgickém Pasteurově institutu. Roku 1906 

kultivovali bakterii způsobující černý kašel, nazvanou později Bordetella pertussis, v roce 1912 vyvinuli první vakcínu proti černému kašli. Jejich výzkumy vedly k vývoji testů přítom-

nosti mnoha infekčních organismů, včetně Wassermannova testu na přítomnost bakterií syfilidy, testů na tuberkulózu či tyfoidní horečku. (zdroj informací: archiv redakce)

ASTHMA BRONCHIALE PROVOKOVANÉ PERTUSÍ U DOSPĚLÉHO PACIENTA

pertusse 19. 12. 2008 8. 1. 2009 7. 4. 2009

aglutinace 1 : 128 1 : 128 1 : 4

ELISA

Ag per toxin IgG  3,81 5,22 3,13

Ag per toxin IgA 2,45 2,26 2,26

Ag per toxin IgM 1,37 1,37 0,96

WB

IgG B. pertussis pozitivní pozitivní pozitivní

IgA B. pertussis pozitivní pozitivní pozitivní

IgM B. pertussis pozitivní pozitivní pozitivní

IgG protilátky p220HFA+ p220HFA+ p220HFA+

p28PT+ p28PT+ p28PT+

IgA protilátky p220FHA+ p220FHA+ p220FHA+

p28PT+ p28PT+ p28PT+

IgM protilátky p28PT+ p28PT+ p28PT+

p220FHA sl.+

Tab. č. 1: Sérologické vyšetření 
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Historie

První zmínky o epidemii pertuse v Paříži jsou již z roku 1411, 

avšak přesný popis průběhu nemoci pochází od Guillauma de 

Baillou z roku 1578. Původce onemocnění popsal Jules Bordet 

ve sputu nemocného syna v roce 1900. Později s kolegou Octave 

Gengouem v Pasteurově ústavu v Bruselu zachytili Bordetelly kul-

tivačně. Bordet-Gengouova půda se používá ke kultivaci Bordetell 

dodnes (Blechová 2008).

Epidemiologie

Inkubační doba pertuse se pohybuje v rozmezí 6–21 dnů (ob-

vykle 7–10 dnů). Incidence onemocnění kolísá v 3–7letých cyklech 

a tento trend přetrvává rovněž v imunizované populaci. Vnímaví 

jedinci onemocní až v 90 procentech. 

Infekce se přenáší blízkým kontaktem, kapénkami, aerosolem. 

Období nakažlivosti začíná na konci inkubační doby. Nejvyšší je 

v časném období katarálního stádia onemocnění, pak se postupně 

snižuje. Končí obvykle 3 týdny po začátku paroxysmálního stá-

dia. Délka vylučování mikrobů se mění v závislosti na věku, imu-

nitě a antibiotické léčbě. Bordetelly z nasofaryngeálního výtěru lze 

zachytit dokonce do pátého dne léčby makrolidy, po tuto dobu je 

vhodné nemocného izolovat (Příloha č. 3 k vyhlášce č. 473/2008 

Sb.; Blechová 2008; Kříž et al. 2009). 

Výskyt onemocnění

Po zavedení povinného očkování v roce 1958 počty hlášených 

případů pertuse rychle klesaly, ale nikdy nedosáhly nulových hod-

not. Od roku 1993 je registrován stoupající trend tohoto onemocně-

ní. V roce 2009 bylo nahlášeno celkem 890 případů (8,5/100 000 

obyvatel), což je nejvíce od roku 1966. Nejvyšší nárůst případů je 

ve skupině dětí ve věku 10–14 let. Vzestup nemocnosti je rovněž 

registrován ve skupině rodičů a prarodičů. Přes vysokou proočko-

vanost obyvatelstva (>97 %) se incidence onemocnění zvyšuje. 

Nízký počet případů onemocnění pertusí v letech 1988–1994 

byl dán mimo jiné tím, že byla používána trivakcína českosloven-

ské výroby a její složení bylo upravováno podle aktuálně kolujících 

kmenů B. pertussis v naší populaci. V letech 1995–2001 byl hlášen 

zvyšující se počet případů a kvalita čs. očkovací látky se snižovala. 

Mohlo to být i tím, že s otevřením hranic po roce 1989 k nám moh-

ly být importovány odlišné kmeny B. pertussis z jiných zemí. Další 

otázkou je, zda nemohlo dojít k adaptaci B. pertussis na očkovací 

látku. Nejvíce případů bylo hlášeno v letech 2001–2009. Minimál-

ně od roku 2000 se neočkuje čs. očkovací látkou. Přes 75 % osob, 

u kterých byla infekce pertusí prokázána, mělo před onemocněním 

kompletní očkování, tj. 5 dávek. Imunita po očkování není dlou-

hodobá, zvýšená nemocnost pertusí se objevuje již po třech letech 

dokončeného očkování (Fabiánová et al. 2009; 2010).

Průběh onemocnění

Klasický průběh lze rozdělit do tří stádií. Katarální stádium s rý-

mou, slzením a pokašláváním trvá většinou 10–15 dnů. Obvykle 

ho nelze klinicky odlišit od jiných katarů horních dýchacích cest, 

což brání diagnostice a účinné antibiotické léčbě. Celkové přízna-

ky (nechutenství, únavnost, horečka) nejsou významné, nemusí 

být vyjádřeny. Paroxysmální stádium se vyznačuje četnými typic-

kými záchvaty dráždivého kašle. Ve vrcholu záchvatu může dojít 

k apnoickým pauzám s následným hlasitým sípavým nádechem 

(jako „zakokrhání“) se současnou hypoxií, cyanózou a s násled-

ným zvracením a nauzeou. Paroxysmy kašle se opakují denně po 

dobu průměrně 6–10 týdnů, u starších dětí a adolescentů i déle. 

Záchvaty se často objevují v noci a mohou být vyvolány jakýmkoli 

zevním podnětem – jídlem, emocemi, změnou teploty. Nemocní 

mají unavený vzhled, oteklý obličej s častými subkonjunktiválními 

hemoragiemi. Mezi záchvaty kašle mohou být bez obtíží, což odli-

šuje pertusi od jiných respiračních infekcí. V tomto stádiu dochází 

i ke vzniku většiny komplikací, zejména pneumonií, které bývaly 

i nejčastější příčinou smrti (Kříž et al. 2009). Ve stádiu rekonva-

lescence trvá zvýšená pohotovost ke kašli na minimální podněty, 

i když frekvence záchvatů se snižuje. 

Četnost komplikací je nepřímo úměrná věku nemocného. Ně-

které komplikace souvisejí s mechanickým vlivem úporného kaš-

le (subkonjunktivální hemoragie, epistaxe, subarachnidální a in-

traventrikulární hemoragie). Na výskytu pneumonií a otitid se 

spolupodílí bakteriální superinfekce (často Streptococcus pneu-

moniae). Časté zvracení může vést k malnutrici nebo tetanickým 

křečím s těžkou alkalózou. Toxoinfekční encefalopatie provázejí 

křeče nebo poruchy vědomí. Důsledkem zvýšeného intratorakál-

ního a abdominálního tlaku jsou atelektázy, pneumotorax, pneu-

momediastinum, hernie. 

Nejzávažnější průběh má pertuse u neimunních kojenců. La-

boratorním nálezem bývá extrémní leukocytóza s téměř absolutní 
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lymfocytózou. Častými závažnými komplikacemi jsou pneumo-

nie, křeče, encefalopatie. Mortalita v této věkové skupině je vyso-

ká (0,7–1 %), na pertusi je nutno pomýšlet i u syndromu náhlého 

úmrtí kojence.

Onemocnění dospělých a adolescentů má charakter nespecific-

kých zánětů horních dýchacích cest či bronchitidy. Uniká pozor-

nosti, či bývá chybně diagnostikováno. U atypického průběhu by 

se na pertusi mělo pomýšlet při dráždivém kašli trvajícím více než 

2–3 týdny (měl by být jediným příznakem). Pokud má záchvatovi-

tý ráz, je provázen apnoickou pauzou a nauzeou či zvracením po 

záchvatu kašle, je pravděpodobnost diagnózy až 80 %. Podle re-

centní studie z USA a podobně i z jiných zemí je podíl dospělých 

nemocných až 27 %, průběh bývá ve 2–8 % komplikován pneumo-

nií. Komplikace dospělých mohou mít charakter synkopy, inkon-

tinence, fraktury žeber.

Diagnostika

Někdy lze diagnózu stanovit již na základě epidemiologických 

souvislostí nebo typického klinického obrazu. V krevním obraze 

dominuje výrazná leukocytóza s téměř absolutní lymfocytózou. 

Zlatý standard představuje kultivační vyšetření. Náročnější kulti-

vace Bordetell tvá delší dobu (3–7 dnů). Je nutno předem požádat 

mikrobiologickou laboratoř o přípravu speciální Bordet-Gengouovy 

půdy, která má však krátkou exspiraci. Odběr materiálu se prová-

dí ráno nalačno před napitím bez ústní hygieny výtěrem ze zadní 

stěny nosohltanu nebo laryngu. Tampon na drátku se před odbě-

rem ohne o okraj zkumavky do mírně tupého úhlu. Jazyk se při-

drží dřevěnou špachtlí nebo čistou tkaninou. Záchyt ze standard-

ního výtěru (tj. z oblasti tonzil) je minimální. Inokulace musí být 

promptní: pokud není možnost materiál urychleně zpracovat, lze 

tampon krátkodobě (až 2 dny) zamrazit na ledu. Kultivační vyšetře-

ní může být rovněž negativní u očkovaných osob, nebo u těch, kde 

již byla zahájena léčba antibiotiky, a po více než 3 týdnech trvání 

záchvatů kašle. Avšak negativní kultivace onemocnění nevylučuje! 

Citlivější a specifičtější jsou v současné době vyšetření PCR (více 

než 80%; např. SZÚ Praha), která je možné provádět z materiálu 

získaného výtěrem.

Sérologickým průkazem se stanoví např. protilátky IgG proti 

pertusovému toxinu či IgG a IgA proti vláknitému hemaglutininu 

(aglutinací nebo metodou ELISA). Aglutinace je pozitivní v přípa-

dě čtyřnásobného vzestupu titru protilátek. Vyšetření protilátek 

je nezbytné provádět vždy ze dvou vzorků séra s odstupem 3 týd-

nů (první vzorek je vhodné odebrat co nejdříve od začátku potíží) 

a vyšetřit je oba ve stejné laboratoři. Protilátky proti pertusovému 

toxinu jednoznačně neodliší stav po očkování od proběhlé infekce. 

V současné době narůstá počet dětí očkovaných acelulární očko-

vací látkou proti pertusi. U takto očkovaných dětí není vyšetření 

aglutinační metodou pro stanovení postvakcinační imunity vhodné, 

doporučuje se proto vyšetření IgG protilátek proti pertusovému to-

xinu metodou ELISA. Protilátky IgA se netvoří po očkování, pouze 

u probíhající infekce (v její časné fázi). Bezprostředně po vakcinaci 

se tvoří IgG a IgM protilátky (Zavadilová et al. 2009).

Diferenciální diagnóza

Syndrom pertusoidního – dávivého kašle může vyvolávat také 

B. parapertussis. Téměř shodný klinický obraz může vyvolat i Haemo-

philus influenzae. Nelze vyloučit ani Mycobacterium tuberculosis, dále 

Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, viry influenzy, para-

influenzy, RS viry a adenoviry (Blechová 2008; Kříž et al. 2009). 

Léčba

Nejúčinnější je cílená antibiotická léčba zahájená v katarálním 

stádiu onemocnění. Správná diagnostika je však v tomto období 

velice obtížná. Léčba v paroxysmálním období již nedokáže ovliv-

nit frekvenci a trvání záchvatů kašle. Lékem volby jsou makrolidy, 

klaritromycin (u dospělých 1 g/den ve 2 dávkách po dobu 7 dnů) 

či azitromycin (pouze 5 dnů, dospělým 250 mg/den, první den ve 

dvojnásobné dávce). V případě přecitlivělosti na makrolidy lze po-

užít kotrimoxazol (dospělým 1 600 mg sulfamethoxazolu a 300 mg 

trimethoprimu, rozděleno do dvou dávek). Současně s nemocným 

se doporučuje léčit i těsné kontakty v rodině a úzkém kolektivu. 

Prokázané onemocnění podléhá hlášení.

Imunizace

První celobuněčná pertusová vakcína se jako součást kombi-

nované vakcíny chránící zároveň proti difterii a tetanu začala po-

užívat ve 40. letech minulého století v USA. V následujících de-

setiletích byla tato vakcína zaváděna i v Evropě. Došlo ke snížení 

incidence nemocnění, ale cirkulace Bordetell eliminována nebyla. 

Pertuse se vyskytovala nadále v 3–7letých cyklech. 

Základem uvedených vakcín byly povrchové antigeny Bordetell 

izolovaných ve státě, kde byla vakcína vyráběna. U více než 20 % 

očkovaných docházelo k lokálním reakcím. Zaznamenané celko-

vé reakce: horečka, letargie, hypotonicko-hyporesponzibilní syn-

drom, nejzávažnějšími neurologickými komplikacemi jsou křeče 

(až u 0,1 % očkovaných) a poškození CNS. 

Celulární vakcína je dostatečně účinná (účinnost 60–97 %) 

a levná, a proto se v řadě zemí používá. Hladina protilátek po oč-

kování začíná kolísat již po 5 letech, předpokládá se účinnost 10–12 

let. Vhledem k nežádoucím reakcím ale není vhodná k přeočko-

vání starší populace. Vhodným řešením je v tomto případě acelu-

lární vakcína. Jejím základem jsou antigeny Bordetell: pertusový 

toxin, filamentózní hemaglutinin, pertaktin a aglutinogeny fim-

brií. Poprvé byla užita v roce 1981 v Japonsku. Nežádoucí reakce 

jsou mírnější. 

Jednotlivé druhy pertusových vakcín se liší jednak svým slo-

žením, jednak množstvím a skladbou antigenů, ale zejména pro-

tilátkovou odezvou. Vakcinační strategie se v rámci Evropy různí, 

v dohledné době nelze předpokládat sjednocení. Na území býva-

lého Československa se začalo očkovat v roce 1958 celobuněčnou 

pertusovou vakcínou, která byla součástí trivakcíny proti tetanu 

a difterii (DiTePe). Podle poslední legislativní úpravy (Vyhláška 

č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem, s účinnos-

tí od 1. ledna 2007) byly jednotlivé vakcíny nahrazeny hexavak-

cínou, která obsahuje rovněž očkovací látku proti hepatitidě B, 

invazivním onemocněním vyvolaným Haemophilus influenzae a in-

aktivovanou poliovakcínu. Po zhojení postvakcinační reakce po 

kalmetizaci se aplikují tři dávky hexavalentní vakcíny v nejméně 

měsíčních intervalech, čtvrtá dávka se podává do 6 měsíců po třetí 

dávce, nejpozději do 18 měsíců. Přeočkování proti difterii, tetanu 

a pertusi se provádí mezi 5. a 6. rokem. Od roku 2009 se přidává 

přeočkování proti difterii, tetanu, poliomyelitidě a pertusi (ace-

lulární pertusová složka) od dovršení 10. do dovršení 11. roku ži-

vota (Kříž et al. 2009).
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Reaktivita je v případě celobuněčné vakcíny nejvyšší u prvních 

dávek, kdežto u acelulární vakcíny se zvyšuje s počtem aplikova-

ných dávek. Tento fakt je potřeba brát v úvahu při přeočkování 

adolescentů a dospělých (Blechová 2008). 

Pertuse se díky očkování stala infekcí, na kterou se přestalo 

pomýšlet. Imunita však ani po prodělaném onemocnění není celo-

životní a rovněž solidní obrana po očkování trvá pouze několik let. 

Epidemiologický posun do věkových kategorií adolescentů a do-

spělých odpovídá klesajících hladině protilátek v populaci. Tito ne-

mocní představují potenciální zdroj infekce pro neimunní kojence. 

Infekce starších dětí a dospělých probíhá atypicky, a tudíž není na 

pertusi myšleno. Základní podmínkou zvrácení současného trendu 

je aktivní surveilance, kvalitní očkovací látka a přeočkování star-

ších věkových skupin.V řadě zemích světa se doporučuje posilovací 

(booster) dávka acelulární vakcíny proti pertusi pro adolescenty 

a dospělé. U dospělých bude nejspíše nezbytné aplikovat vakcínu 

opakovaně (Blechová 2008). Je třeba zvážit pravidelné očkování 

dospělých jedinců – rodičů a těch, kteří se starají o malé, dosud 

neočkované děti – a minimálně vydat doporučení pro jejich očko-

vání. Dále je třeba standardizovat sérologické laboratorní metody. 

Prozatím také není přehled o hladinách protilátek v populaci po 

zavedení acelulární vakcíny (Fabiánová et al. 2009).

Vztah astmatu a pertuse

Publikované práce zkoumaly možné souvislosti mezi pertusí 

a astmatem z různých úhlů.

Studie na myších (Ennis et al. 2005) prokázala, že infekce B. 

pertussis exacerbuje alergické a astmatické odpovědi a že acelu-

lární vakcína snižuje bronchiální hyperaktivitu u infikovaných 

a alergizovaných myší. 

Další studie (Kendirli et al. 2009) sledovala vztah mezi infek-

cí pertusí a alergickými onemocněními ve dvou dotazníkových 

šetřeních, provedených v letech 1997 a 2004. Do každého z nich 

bylo primárně zahrnuto přes 3 tisíce dětí. Prevalence alergických 

nemocnění byla signifikantně vyšší u těch, které prodělaly infekci 

pertusí (22,3 % v prvním průzkumu, resp. 8,8 % ve druhém), ve 

srovnání s dětmi, které infekci neprodělaly (6,6 %, resp. 4,5 %) 

(p=0,001, resp. p=0,035). Prevalence astmatu byla také signifi-

kantně vyšší u dětí, které prodělaly infekci pertusí (37,4 %, resp. 

6,2 %), než u těch, které ji neprodělaly (7,4 %, resp. 5 %) (p=0,001 

pro obě šetření). Průměrné hladiny IgG protilátek proti pertusi 

byly podobné u alergických a nealergických skupin (p>0,05), přes-

to výsledky napovídají, že pertuse má signifikantní efekt na rozvoj 

atopických onemocnění.

Ve studii Harju et al. (2006) bylo sledováno 103 astmatiků a 30 

kontrol. Autoři provedli vyšetření indukovaného sputa 3% NaCl 

a orofaryngeální stěr ze zadní stěny a dále vyšetření PCR na pertu-

si: B. pertussis byla pozitivní ve 30 případech – u 5 zdravých kontrol 

(16,7 %), u 15 lehkých astmatiků (28,3 %) a u 10 středně těžkých 

astmatiků (20 %). Osoby s infekcí B. pertussis měly nižší hodnoty 

FEV
1
/FVC (77,1 % vs. 80,7 %; p=0,012) a více symptomů.

Poslední citovaná práce (Shimoji et Kaneshima 2008) se zabý-

vala otázkou, zda přítomnost astmatu prodlouží při onemocnění 

pertusí trvání kašle. Bylo vyšetřeno 45 pacientů, kteří prodělali 

infekci pertusí, 20 % z nich mělo astma. Podle výsledků studie ko-

incidence astmatu a pertuse neprodloužila trvání kašle.

Závěr 

Z hlediska péče o pacienty s alergií je při dlouhotrvajícím kašli 

třeba vyloučit souběžnou infekci, a také infekcí provokované ast-

ma. Výskyt pertuse kolísá v 3–7letých cyklech, a to i u osob imu-

nizovaných. Jelikož od 90. let minulého století sledujeme výrazný 

vzestup tohoto onemocnění, je třeba po posouzení epidemiologic-

ké situace a charakteru kašle myslet i na infekci pertusí. Alergic-

ká rýma je preastmatický stav, a proto může dojít k situaci, kdy se 

v alergickém terénu manifestuje astma de novo.
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Aktualita

Úvod

Práškové inhalátory (DPI – dry powder inhaler) jsou ovládá-

ny inspiračním průtokem a jejich výkonnost je závislá na vnitřní 

rezistenci proudu vzduchu v inhalátoru a inspiračním úsilí, které 

může být oslabeno u pacientů s CHOPN se závažnou obstrukcí 

dýchacích cest. Již dříve bylo prokázáno, že Easyhaler umožňuje 

přesné a konzistentní dávkování napříč širokým spektrem průto-

kových rychlostí (Palander et al. 2000), přičemž prahovou hodno-

tou pro efektivní použití je minimální inspirační průtok 28 l/ min 

(Vidgren et al. 1995).

Cíle

Naším cílem bylo změřit vrcholový inspirační průtok (PIF) 

s pomocí Easyhaleru (PIF
EH

) u pacientů s různými stupni závaž-

nosti CHOPN, aby bylo možné určit, zda je dosahováno dosta-

tečných inspiračních průtoků léčebných dávek. Sekundárním cí-

lem bylo provedení analýzy určující vrcholové inspirační průtoky 

s ohledem na další parametry funkce plic a klinické charakteris-

tiky pacientů.

Metody

Zařadili jsme 104 po sobě jdoucích pacientů se spirometricky 

potvrzenou CHOPN. Byla provedena křivka průtok–objem včet-

ně zaznamenání vrcholového inspiračního průtoku (PIF). Maxi-

mální vrcholové inspirační průtoky byly změřeny rovněž pomo-

cí placebem naplněného inhalátoru Easyhaler (PIF
EH

), který byl 

připojen na pneumotachograf (obr. č. 1). Předtím, než byla za-

znamenána tři měření PIF
EH

, byl třikrát proveden nácvik inspi-

račního manévru.

Výsledky

Studie se zúčastnilo 94 pacientů; všichni splnili kritéria GOLD, 

přičemž FEV
1
 se pohyboval v rozmezí 0,49–3,30 l (18–96 % n. h.). 

Průměr (rozsah) PIF
EH

 činil 54,4 l/min (25,8–95,4 l/min) s va-

riačním koeficientem 7,4 % ve třech po sobě jdoucích pokusech. 

Všichni pacienti kromě dvou (98 %) byli schopni vygenerovat do-

statečný PIF
EH

 ≥ 28 l/min (obr. č. 2). Výsledky korelační analýzy 

jsou uvedeny v tabulce č. 1.

Hodnoty vrcholového inspiračního průtoku 

u pacientů s CHOPN užívajících práškový 

inhalátor Easyhaler

L. Pekka Malmberg1, Paula Rytilä2, Pertti Happonen2, Markku 

Härkönen2, Ulla Rastas2, Tari Haahtela1

1Skin and Allergy Hospital, Helsinki University Hospital, Helsinki, Finsko
2Orion Pharma, Espoo, Finsko

proměnná  r p

věk (roky) −0,30 0,004

výška (cm) 0,26 0,01

váha (kg) 0,22 0,03

FEV
1
 (l) 0,30 0,004

FEV
1
 (% n. h.) 0,11 –

PEF (l/s) 0,32 0,002

PEF (% n. h.) 0,16 –

PIF (l/s) 0,54 <0,0001

PIF (% n. h.) 0,38 0,0003

Tab. č. 1: Vztah vrcholového inspiračního průtoku přes Ea-

syhaler (PIF
EH

) ke klinickým charakteristikám a funkci plic

PNEUMOTACHOGRAF

EASYHALER

VZDUCHOTĚSNÁ KOMORA

Obr. č. 1: Inhalátor Easyhaler připojený v sérii k pneumota-

chografu

FEV
1
 – usilovně vydechnutý objem za 1. sekundu

PEF – vrcholový výdechový průtok
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Obr. č. 2: Vztah mezi ventilační funkcí plic (FEV
1
, % n. h.) a vrcho-

lovým inspiračním průtokem přes Easyhaler (PIF
EH

) u pacientů 

s CHOPN

Červená přerušovaná čára označuje prahovou hodnotu inspiračního průto-

ku pro efektivní dávku 

Poděkování:

společnosti Orion Pharma za grantovou podporu

Ulle Veteläsuo, R. N., za provádění měření
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Závěry

Téměř všichni sledovaní pacienti s různou úrovní 

obstrukce dýchacích cest byli schopni generovat dosta-

tečný inspirační průtok přes Easyhaler. Stupeň exspi-

rační obstrukce dýchacích cest nebyl významnou de-

terminantou inspiračních průtoků přes DPI, důležitější 

však může být věk a antropometrické faktory, včetně 

možné síly inspiračních svalů.
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Sialolitiáza

podčelistní slinné žlázy

Souhrn:

Sialolitiáza je nejčastější příčinou jednostranného otoku podčelistní slinné žlázy. Po-

stihuje 1,2 % populace. Litiáza způsobuje mechanickou obstrukci vývodového systému 

postižené žlázy, projevující se jako recidivující otoky vznikající během jídla. Standardní 

léčbou je chirurgické odstranění postižené slinné žlázy. V poslední době se i v terapii 

sialolitiázy začínají prosazovat miniinvazivní techniky. Jednou z těchto metod užívaných 

v léčbě litiázy podčelistní slinné žlázy je tzv. transorální extrakce sialolitu, jejíž výhodou 

je zachování slinné žlázy i s její funkcí.

Summary:

Sialolithiasis of submandibular salivary gland

Sialolithiasis is the most common cause of unilateral edema of submandibular saliva-

ry gland. It affects 1.2% of population. Lithiasis causes a mechanical obstruction of the 

ductal system of the affected salivary gland, manifested as recurrent edemas that deve-

lop during eating. The standard treatment is a surgical removal of the affected salivary 

gland. Recently miniinvasive techniques have broken even into the treatment of sialo-

lithiasis. One of the methods used in the treatment of sialolithiasis of submandibular 

salivary gland is so called transoral resection of salivary stone, which is beneficial in the 

preservation of salivary gland together with its function.

Štrympl, P., Komínek, P. Sialolitiáza podčelistní slinné žlázy. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 

7, č. 2: 30 –32, 2010.

Klíčová slova:

� podčelistní slinná žláza

� sialolitiáza

Key words:

� submandibular 

salivary gland

� sialolithiasis

Pavel Štrympl, Pavel Komínek
ORL klinika, FN Ostrava

Úvod

Sialolitiáza (SL) je charakterizována přítomností konkrementu 

ve vývodovém systému slinné žlázy. Vyskytuje se u 1,2 % popu-

lace (Nahlieli et al. 2006). Postihuje především podčelistní žlázu 

(83–94 %), méně často příušní žlázu (4–10 %) a podjazykovou 

žlázu (1–7 %) (Torres-Lagares et al. 2006). Typicky se vyskytuje 

v produktivním věku mezi 25 a 50 lety, může však postihovat také 

starší pacienty, výjimečně i děti (Lustmann et al. 1990).

Etiopatogeneze vzniku sialolitiázy není dosud zcela objasně-

na a vysvětluje ji několik teorií (mechanická, zánětlivá, chemická, 

neurogenní, přítomnost cizího tělesa). Nejspíše však vzniká vždy 

kombinací několika výše uvedených faktorů (Bodner 1999). 

Příznaky sialolitiázy jsou ve většině případů typické. Projevu-

je se obvykle recidivujícími bolestivými otoky, které se v oblasti 

postižené slinné žlázy objevují během jídla nebo těsně po něm 

(což je způsobeno vyšší produkcí slin během jídla – sliny nemo-

hou odtéci a žláza zduřuje). V diagnostice se v současné době kro-

mě klinického vyšetření uplatňuje hlavně ultrazvukové vyšetření 

a sialendoskopie.

Léčba sialolitiázy podčelistní slinné žlázy byla v minulosti vždy 

chirurgická (obr. č. 1). Terapeutický přístup se mění s využíváním 

miniinvazivních operačních technik. Mezi nejprogresivnější meto-

dy v léčbě pacientů se sialolitiázou patří sialendoskopie vývodového 

systému slinných žláz, která umožňuje odstranění kamene jemný-

mi nástroji zavedenými do vývodu pomocí endoskopu (kaménky 

do velikosti 5 mm). Další metodou je tzv. endoskopicky asistovaná 

transorální extrakce sialolitu, při které se provádí i plastika vývodu. 

Tento postup je vhodný u kaménků větších než 8 mm. Podmínkou 

je rovněž, aby byly kaménky uloženy v proximální třetině vývodo-

vého systému (část vývodu blízko slinné žláze) či v hilu postiže-

né slinné žlázy (Nahlieli et al. 2006; Zenk et al. 2001). Výkon lze 

provést ambulantně v lokální anestézii (obr. č. 2). 

Kazuistika

V červenci 2009 byl na ORL kliniku FN Ostrava přijat dvaa-

padesátiletý muž pro dva měsíce trvající silně bolestivé otoky pod 

dolní čelistí vpravo vznikající během jídla. Trvale se s žádnou ne-

mocí neléčil, byl nekuřák.
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Klinicky bylo patrno palpačně tuhé prosáknutí a zarudnutí 

v podčelistní krajině vpravo. Spodina dutiny ústní byla klidná, ve 

vývodu podčelistní žlázy na úrovni prvního moláru byla hmatná 

tuhá pohyblivá rezistence 5×5 mm. Z vývodu podčelistní žlázy 

vpravo netekla slina ani po masáži slinné žlázy. 

Ultrazvukové vyšetření ukázalo známky akutní sialoadenitidy 

podčelistní žlázy, vývod byl dilatovaný a v jeho proximální třetině 

byl zaznamenán sialolit 8×4 mm (obr. č. 3). Po sondáži vývodu 

vyteklo malé množství bělavého hnisu.

Pacient byl přeléčen amoxicilinem s kyselinou klavulanovou. 

Po zklidnění zánětu byla provedena s odstupem 12 dní od počátku 

zánětu transorální extrakce sialolitu (obr. č. 5 a, b). Výkon spo-

čívá v odstranění litiázy vývodového systému podčelistní slinné 

žlázy cestou dutiny ústní. Operační výkon byl proveden v lokální 

anestézii. Aby se předešlo poškození linguálního nervu, byl cíle-

ně vyhledán (podbíhá v oblasti spodiny dutiny ústní za prvním 

molárem vývod slinné žlázy – viz obr. č. 4). Transorálně byl ex-

trahován jeden sialolit velikosti 4×8 mm a větší množství drob-

ných sialolitů (obr. č. 6). Po odstranění sialolitiázy byla sliznice 

vývodu za účelem prevence vzniku stenózy suturována ke sliznici 

spodiny dutiny ústní. 

Od výkonu je pacient bez obtíží, plastika vývodu je funkční.

Diskuse

Léčba sialolitiázy podčelistní slinné žlázy byla v minulosti 

vždy chirurgická a spočívala, především u recidivujících zánětů, 

v odstranění celé slinné žlázy. Jen výjimečně bylo možné provést 

incizi vývodu a vybavení kaménku (Marchal et Dulguerov 2003; 

Nahlieli et al. 2006) (obr. č. 1), tento postup však často vedl k za-

jizvení vývodu a přetrvávání potíží.

Se zavedením sialendoskopie do léčby sialolitiázy se terape-

utický přístup postupně posouvá ve prospěch miniinvazivních 

metod. V případě kaménků menších než 4 mm v distálních dvou 

třetinách vývodového systému podčelistní žlázy, tj. blíže vyústě-

ní vývodu, je možno provést endoskopickou extrakci. Pokud je 

kamének velký 4–8 mm, přichází v úvahu jeho rozdrcení pomo-

cí endoskopického miniinstrumentária a následné postupné od-

stranění rozdrcených částí (Marchal et Dulguerov 2003). Jedná-li 

se o sialolit větší než 8 mm, nebo pokud je uložen v proximální 

třetině vývodového systému či v hilu postižené slinné žlázy, lze 

k jeho odstranění s výhodou použít endoskopicky asistovanou 

Obr. č. 1: Léčba sialolitiázy podčelistní slinné žlázy před za-

vedením sialendoskopie

recidivující otok
podčelistní slinné žlázy

klinické vyšetření
ultrazvuk

SUSPEKTNÍ
SIALOLITIÁZA

sialolit distálních
2/3 vývodu

incize vývodu
extrakce sialolitu

přetrvávání obtíží
recidiva sialolitiázy

sialolit proximální
1/3 vývodu

nebo hilu žlázy

odstranění
slinné žlázy

Obr. č. 2: Léčba sialolitiázy podčelistní slinné žlázy s využi-

tím sialendoskopie (SE – sialendoskopie)

recidivující otok
podčelistní slinné žlázy

SIALOLITIÁZA

sialolit 4–8 mm
sialolit

proximální
1/3 vývodu

>8 mm

transorální
extrakce sialolitu

sialolit <4 mm

terapeutická SE
extrakce

terapeutická SE
fragmentace

extrakce

neúspěšná terapie

odstranění
slinné žlázy

klinické vyšetření
ultrazvuk

diagnostická SE

Obr. č. 3: Ultrazvukové zobrazení pravostranné podčelistní 

slinné žlázy se sialolitem 

(S – sialolit velikosti 0,78 mm v delší ose, GSM – glandula sub-

mandibularis, MM – m. mylohyoideus)
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transorální extrakci (Marchal et Dulguerov 2003; Nahlieli et al. 

2006). Všechny tyto výkony je možno provést ambulantně v lo-

kální anestézii (obr. č. 2). 

Zachování slinné žlázy s její funkcí a snížení rizika vzniku 

komplikací i diskomfortu pacienta jsou hlavními cíli v léčbě sialo-

litiázy. Pokus o odstranění kaménku transorálně by měl proto být 

učiněn vždy. V případě uložení sialolitu v předních dvou třetinách 

vývodu (30–50 % pacientů) se nejedná o chirurgicky obtížný vý-

kon (Zenk et al. 2001). Pokud je ovšem sialolit uložen v proximál-

ní třetině vývodového systému (comma area) či v hilu podčelistní 

slinné žlázy, jde o výkon technicky podstatně náročnější. 

Závěr

Do diagnostiky a léčby sialolitiázy velkých slinných žláz se 

stále více prosazují miniinvazivní operační techniky. K nim patří 

i transorální extrakce sialolitu podčelistní slinné žlázy. Jedná se 

metodu bezpečnou, pacienty dobře tolerovanou. Její hlavní výho-

dou oproti standardně prováděným chirurgickým výkonům je za-

chování postižené slinné žlázy s její funkcí.
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Obr. č. 5: Transorální extrakce sialolitu proximální třetiny 

ductus submandibularis

a) Sondáž vývodu podčelistní žlázy vpravo – do vývodu na 

spodině dutiny ústní je zavedena sonda

b) Extrakce sialolitu

a

b

Obr. č. 4: Anatomie spodiny dutiny ústní (v červeném ovále 

tzv. comma area – křížení ductus submandibularis a nervus 

lingualis)
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Obr. č. 6: Odstraněné sialolity
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zpráva

ní péče o děti s respiračními onemocněními – průřez oborem a me-

zioborová spolupráce. Podíleli se na nich kromě pneumologů 

specialisté z oboru neonatologie, intenzivní medicíny, rehabi-

litace, otorinolaryngologie, chirurgie či klinické farmakologie. 

Několik sdělení se zabývalo problematikou vakcinace (proti 

pneumokokovým onemocněním, pertusi), živou diskusi vyvo-

lal příspěvek k probíhající diskusi o BCG vakcinaci. Odpolední 

blok byl věnován kazuistikám. Jednu z nich si můžete přečíst 

v tomto čísle časopisu (Tuberkulóza pobřišnice u čtrnáctileté 

dívky), některé z dalších prezentovaných příspěvků bychom 

Vám rádi nabídli v následujících číslech.

Konference dětské pneumologie by se nadále měly konat 

každý rok (oproti předchozí dvouleté periodicitě), na další roč-

ník se tedy můžeme těšit na jaře 2011.

(bag)

Letošní konference navázala na tradici předchozích roční-

ků, byla však výjimečná v tom, že jejím pořadatelem byla po-

prvé nově ustavená odborná společnost – Česká společností 

dětské pneumologie ČLS JEP. Hlavní impuls k jejímu založení 

vzešel z loňské konference a během následujícího roku se ten-

to cíl podařilo úspěšně realizovat.

Účastníky letošního setkání přivítal ve zcela zaplněném 

sále pražského hotelu DAP předseda společnosti prof. MUDr. 

Petr Pohunek, CSc., FCCP. Ve své úvodní přednášce hovo-

řil o současné situaci v oboru dětské pneumologie ve světě 

i v České republice. Představil systém specializačního vzdě-

lávání v dětské pneumologii, které je nyní dvouleté a mohou 

ho absolvovat pediatři nebo pneumoftizeologové (po doplně-

ní 12měsíčního pediatrického minima). Prof. Pohunek zmínil 

také projekt postgraduálního vzdělávání Evropské respirační 

společnosti HERMES – Harmonised Education in Respirato-

ry Medicine for European Specialists, resp. jeho pediatrickou 

část (blíže http://hermes.ersnet.org/).

V průběhu dalšího odborného programu zaznělo 18 před-

nášek, které naplnily hlavní motto konference: Multidisciplinár-

9. celostátní konference dětské pneumologie
24. dubna 2010, Praha

Prof. Petr Pohunek svou přednáškou zahájil odborný 

program konference, za předsednickým stolem (zleva) 

prof. František Kopřiva a prof. Karel Křepela

Prof. Roman Prymula hovořil o možnostech prevence 

pneumokokových onemocnění. Sekci předsedaly MUDr. 

Jarmila Turzíková (vlevo) a MUDr. Tamara Svobodová
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Pneumonie vyvolaná Cryptococcus 

carnescens jako manifestace raritní 

formy akutní myeloidní leukémie 

Souhrn:

Autoři popisují případ 52letého muže s oboustrannou pneumonií, která vyústila 

v respirační selhání vyžadující umělou plicní ventilaci. Jako etiologické agens byl zjiš-

těn metodou sekvenace DNA Cryptococcus carnescens patřící mezi „non-neoformans“ kryp-

tokoky. Příčinou imunodeficitu byla u tohoto pacienta raritní forma akutní myeloidní 

leukémie.

Summary:

Cryptococcus carnescens pneumonia as a manifestation of a rare form of acute 

myeloid leukemia

Authors present a case history of a 52-years-old male patient with bilateral pne-

umonia which resulted in respiratory failure requiring mechanical ventilation. DNA 

sequencing revealed non-neoformans cryptococcus, Cryptococcus carnescens as a major 

pathogen. A rare form of acute myeloid leukemia was a reason of severe immunode-

ficiency in this patient.

Stehlík, L., Vydra, J., Tencer, T., Peková, S., Bartáková, H. Pneumonie vyvolaná Cryptococcus carnescens 

jako manifestace raritní formy akutní myeloidní leukémie. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 

7, č. 2: 36  –39, 2010.

Klíčová slova:

� Cryptococcus carnescens

� akutní myeloidní 

leukémie

� sekvenace DNA
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� Cryptococcus carnescens

� acute myeloid leukemia

� DNA sequencing
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Úvod

Infekce způsobované houbami rodu Cryptococcus jsou obvykle 

velmi závažné až život ohrožující. Nejčastěji se uplatní C. neofor-

mans. Ostatní druhy rodu Cryptococcus byly donedávna považovány 

za nepatogenní. Vzrůstající počet hlášených infekcí způsobených 

těmito „non-neoformans“ kryptokoky v posledních letech je výsled-

kem zvyšujícího se počtu přežívajících pacientů se závažným imu-

nodeficitem a vývoje laboratorních metod umožňujících detekci 

těchto mikrobů. Non-neoformans kryptokoky jsou ubikvitní orga-

nismy, vyskytující se přirozeně ve všech prostředích obklopujících 

člověka, izolováni mohou být i z běžných potravin. Někteří z nich 

byli zjištěni jako lidští kolonizátoři. Při infekcích bývá jako původce 

izolován nejčastěji C. laurentii a C. albidus. Většina nemocných s non-

-neoformans infekcí měla defekt buněčně zprostředkované imunity. 

Jednalo se o nemocné s pokročilou HIV infekcí, hematologickými 

malignitami, nemocné užívající dlouhodobě imunosupresiva a pří-

jemce orgánů (Khawcharoenporn et al. 2007). Ačkoliv se udává, 

že hlavní vstupní branou nákazy je inhalace infekčních partikulí, 

nejčastější formou infekce byla sepse, následovaná meningitidou 

nebo jinou infekcí centrálního nervového systému. Dále byly za-

znamenány infekce oka a kožní afekce. Případy respiračních infekcí 

byly dosud publikovány sporadicky (Shankar et al. 2006). Převažo-

valy chronicky probíhající pneumonie a plicní abscesy doprovázené 

empyémem. Diagnóza byla stanovena na základě pozitivní kultiva-

ce z materiálu odebraného pomocí bronchoskopie, z plicní biopsie 

a pleurálního výpotku nebo kultivačním vyšetřením sputa. Léčeb-

ně byl u infekcí způsobených C. laurentii použit ve většině případů 
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amfotericin B se 100% úspěšností. Byl podáván průměrně 14 dnů 

u lokalizovaných infekcí, u pacientů s fungémií déle. Azolové pre-

paráty se ukázaly jako možná alternativa u nemocných s lokalizo-

vanou infekcí. V dostupných případových studiích se dosud hovoří 

o C. laurentii, který je nyní překlasifikován do komplexu druhů C. 

carnescens (Takashima et al. 2003).

Kazuistika

V případě námi prezentovaného pacienta se v mnoha ohledech 

jedná o souběh rarit, které mohou zaujmout odborníky více obo-

rů. Klademe si za cíl seznámit čtenáře především s ojedinělou re-

spirační infekcí a způsobem její diagnostiky. Jednalo se o 52leté-

ho muže s osobní anamnézou léčené arteriální hypertenze, jinak 

v předchorobí bez dokumentovaných závažnějších onemocnění 

a bez známého předcházejícího plicního postižení. Nemocný měl 

obvyklé sociální zázemí a byl nekuřák. 

Pacient trpěl asi týden febriliemi a zhoršením námahové duš-

nosti. Praktickým lékařem byl proveden RTG hrudníku s nálezem 

drobných splývavých infiltrací vpravo a byla zahájena terapie do-

xycyklinem. Pro nelepšící se stav byl po pěti dnech terapie přijat 

na pražskou plicní kliniku. 

Při nástupu hospitalizace byl nemocný již klidově dušný s de-

chovou frekvencí 20–25 dechů za minutu, byla přítomna hypo-

xemická respirační insuficience, zpočátku korigovatelná běžnou 

kyslíkovou terapií. Klinickým nálezem na hrudníku bylo difuzně 

oslabené dýchání, ostatní fyzikální nález byl nevýznamný. Skia-

gram hrudníku prokázal oboustranné infiltráty. Laboratorně vy-

soké CRP – 149,3 mg/l, lehká elevace aminotransferáz, v krevním 

obraze dominovala leukopenie 3,2×109/l, anémie s hodnotou he-

moglobinu 96 g/l a trombocytopenie 22×109/l. 

Byla zahájena empirická terapie cefepimem a klaritromyci-

nem. Buněčné atypie leukocytů vedly k diagnóze akutní leukémie. 

Po genetickém vyšetření následně odebrané kostní dřeně byl typ 

hemoblastózy uzavřen jako akutní myeloidní leukémie variantní 

s translokací 11/7, což je raritní forma leukémie s literárně po-

psanou citlivostí k all-trans retinové kyselině (ATRA) (Scaglioni 

et al. 2007). Pacient byl druhý den přeložen na Oddělení klinické 

hematologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. 

Na tomto pracovišti následoval pouze několikahodinový pobyt, 

byla provedena další vyšetření za účelem upřesnění diagnózy a byly 

substituovány trombocyty. Přetrvávaly subfebrilie až febrilie. Pro 

progredující respirační insuficienci s oxygenačním selháním byl pa-

cient přeložen na Kliniku anesteziologie a resuscitace (KAR) téže 

nemocnice. Zde bylo vzápětí přistoupeno k orotracheální intuba-

ci a zahájena umělá plicní ventilace. Na skiagramu hrudníku byl 

již nález rozsáhlých kondenzací plicního parenchymu oboustran-

ně, více vpravo. Pokračováno bylo v empirické antiinfekční léčbě 

změněné na kombinaci meropenemu a flukonazolu. Přes těžký 

plicní infekt musela být ihned zahájena indukční terapie hemo-

blastózy ve složení idaurubicin a ATRA. Provedené CT hrudníku 

zobrazilo splývající infiltráty zasahující zejména segmenty S2 a S3 

vpravo a celý pravý dolní lalok; poněkud méně byl postižen levý 

dolní lalok. Byl přítomný oboustranný menší fluidotorax, výraz-

nější vpravo o maximální šíři 15 mm a dále mírná mediastinální 

lymfadenopatie. CT obraz nebyl patognomický. 

Bylo pokračováno v pátrání po infekčním agens, dříve odebraná 

sérologie chlamydií, mykoplasmat a legionel byla negativní. Byla 

provedena bronchoskopie s endobronchiálním nálezem lehkých 

zánětlivých slizničních změn, provedena bronchoalveolární laváž 

(BAL). V získaná tekutině (BALT) nebyl identifikován patogen při 

běžné kultivaci. Ani vyšetření rychlou metodou real-time PCR na 

spektrum respiračních patogenů nebylo jednoznačně přínosné, 

výsledek neodhalil konkrétní patogen. Cytologické zhodnocení 

BALT s nálezem převažujících makrofágů, malým počtem lymfo-

cytů bez jaderných atypií, nález dle závěru patologa nesvědčil pro 

přítomnost intersticiálního procesu. Při běžném barvení nebyly 

přítomny mikrobiální elementy. Negativní byl sérový aspergilový 

i kandidový antigen. 

Konečně byla porce BALT po konzultaci s laboratoří moleku-

lární diagnostiky zpracována metodou DNA sekvenace. Při této 

metodě byla DNA vzorku použita jako templát pro panfungální 

PCR s použitím univerzálních primerů (El-Mahallawy et al. 2006). 

PCR produkt byl sekvenován na kapilárním sekvenátoru. Získa-

Obr. č. 1: CT hrudníku na počátku onemocnění
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Obr. č. 2: Kontrolní CT hrudníku s odstupem 4 týdnů
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ná sekvence byla srovnána s celosvětovou databází mikrobiálních 

a houbových sekvencí deponovaných na National Center for Bio-

technology Information (NCBI) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) 

s cílem nalézt mikroorganismus se 100% homologií k sekvenci 

získané z analyzovaného vzorku BALT. Jako majoritní patogen byl 

identifikován Cryptococcus carnescens. 

Kvantitativně se jednalo o masivní nález, byla zahájena léčba 

amfotericinem B inhalačně a systémově. Byly provedeny další po-

kusy o potvrzení agens i jinou metodou a z důvodu kontroly účin-

nosti léčby. Po týdnu byla zopakována bronchoskopie, prakticky 

s již normálním endoskopickým nálezem, opět 

provedena BAL a také odběr transbronchiální 

plicní biopsie. Materiál odeslán na celé spekt-

rum dostupných vyšetření, zopakováno i sekve-

nační vyšetření, tentokrát však nebyl Cryptococ-

cus carnescens prokázán. Nebyl zachycen ani jiný 

obvyklý patogen způsobující pneumonie imu-

nokompromitovaných. Histologicky byl v plic-

ní tkáni nález pozánětlivých změn s převažující 

karnifikací, mykotické struktury nebyly prokázá-

ny. Uvedená houba nebyla nalezena ani v jiných 

materiálech včetně likvoru. 

V druhém týdnu léčby bylo zaznamenáno 

zlepšení oxygenační funkce plic a došlo k regresi 

infiltrátů. Tato skutečnost byla zhodnocena jako 

eradikace plicní kryptokokové infekce. Celkově 

byl amfotericin B podáván 15 dnů. Dvanáctý 

den pobytu na KAR následoval neúspěšný pokus 

o extubaci, důvodem selhání byla recidiva febri-

lií doprovázená dechovou tísní s opětovnou pro-

gresí infiltrátů na skiagramu hrudníku. Tentokrát 

šlo o infekci smíšenou bakteriální flórou (Acine-

tobacter, Stenotrophomonas spp.), pro kterou byla 

zahájena kombinovaná antibiotická terapie (me-

ropenem + cotrimoxazol + teicoplanin). Byla 

provedena punkční dilatační tracheostomie. 

Po dalších osmi dnech došlo k výraznému 

poklesu zánětlivých parametrů, zlepšení oxy-

genace a rentgenologicky k ústupu zánětlivých 

změn. Z hematologického pohledu pokračo-

val vzestup polymorfonukleárů a trombocytů, 

kostní dřeň v 15. den indukce bez leukemické 

infiltrace. 26. den pobytu na KAR byl pacient 

schopen spontánní ventilace, s přetrvávající kys-

líkovou dependencí. Po dekanylaci byl přeložen 

zpět na hematologické oddělení, byla deeskalo-

vána ATB terapie. Nemocný byl nadále afebrilní 

a pokračoval v rehabilitaci. Po pěti dnech pobytu 

na tomto oddělení byl propuštěn domů s naplá-

novanou další hematologickou léčbou. 

Diskuse

Respirační infekce imunokompromitova-

ných nemocných představují závažný klinický 

problém. V námi popsaném případě se jednalo 

o agens, které bylo dosud popisováno jako re-

spirační patogen velmi ojediněle. Predisponujícím imunodeficitem 

v našem případě byla hemoblastóza, což je literárně nejčastěji uvá-

děný rizikový faktor k infekci tímto mikrobem. 

Přístup k nemocnému, jehož hematologická choroba má jinak 

velmi dobrou prognózu, byl od začátku diagnosticky a léčebně dů-

sledný. Charakter a rozsah plicního postižení byl ozřejměn CT, od-

běr mikrobiologického materiálu byl proveden bronchoskopicky. 

Sekret z dýchacích cest byl vyšetřen mikrobiologicky i molekulárně-

-geneticky. Standardní mikrobiologické metody ani real-time PCR 

využívající patogen-specifických hybridizačních sond a umožňující 

Obr. č. 3: A – Srovnání získané sekvence s referenční databází mikroorganismů

B – chromatogram sekvence získané PCR amplifikací 18S rDNA sekvence 

z DNA izolátu BAL pacienta

Query – sekvence získaná PCR amplifikací 18S rDNA sekvence z DNA izolátu BAL pacienta

Sbjct – referenční sekvece Cryptococcus carnescens

O
b

rá
ze

k
 z

 a
rc

h
iv

u
 a

u
to

rů



39KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL 2/2010

PNEUMONIE VYVOLANÁ CRYPTOCOCCUS CARNESCENS JAKO MANIFESTACE RARITNÍ FORMY AKUTNÍ …

detekci více patogenů, nevedly k přímé identifikaci agens. Užitečnou 

se však ukázala na tuto metodu navazující DNA sekvenace vzorku 

BALT při použití panfungálních primerů a přímého sekvenování 

PCR produktů. Tato metoda dovoluje identifikovat patogen se 100% 

specificitou v časovém intervalu 2–3 dnů. Současnou bakteriální in-

fekci před první provedenou bronchoskopií lze připustit, ale vzhle-

dem k opakovaně negativnímu kultivačnímu nálezu a negativnímu 

nálezu při využití genetické detekce patogenů ji nepovažujeme za 

zásadní. Tato bakteriální infekce mohla být dokonce úspěšně elimi-

nována úvodní empirickou antibiotickou terapií. Průkaz kryptoko-

ka indikoval nasazení amfotericinu B, který byl v léčbě infekcí způ-

sobených non-neoformans kryptokoky užíván nejčastěji a v případě 

infekce C. laurentii vedlo jeho použití k úzdravě 100 % nemocných 

(Khawcharoenporn et al. 2007). Doba podávání amfotericinu B 

byla 15 dnů. Vzhledem k negativním kontrolním odběrům, klinic-

ké a RTG regresi nebyl důvod tuto terapii prodlužovat. Nemocný 

byl nadále zajištěn flukonazolem v preventivní dávce. 

Závěr

Námi prezentovaný případ pneumonie vyvolané Cryptococcus 

carnescens rozšiřuje počet popsaných infektů non-neoformans kryp-

tokoky. V kritické fázi onemocnění byla na základě výsledku dosud 

zřídka využívané metody sekvenace DNA nasazena účinná antimy-

kotické terapie, což mělo pro osud nemocného zásadní význam. Při 

použití nových identifikačních metod lidských patogenů, jakou je 

zmíněná sekvenace DNA, se zřejmě dále zvýší záchyt méně obvyk-

lých infekčních agens.
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MUDr. Luděk Stehlík

Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN

Vídeňská 800

140 00 Praha 4

zpráva

alergie na řadu potravin, zvířecích a dalších alergenů, využil 

jako východiska k zamyšlení nad smyslem preventivní elimi-

nační diety u malých dětí, vypovídací hodnotou testů speci-

fických IgE protilátek a upozornil v této souvislosti na někdy 

opomíjenou problematiku zkřížených reakcí. MUDr. Karolina 

Uttlová (Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol) představila 

kazuistiku 12leté dívky s podezřením na těžké asthma bron-

chiale. Případ byl nakonec uzavřen jako postinfekční oblite-

rující bronchitida. Poslední sdělení přednesla MUDr. Irena 

Krčmová, CSc. (Ústav klinické imunologie a alergologie UK, 

LF a FN Hradec Králové). Hodnotila v něm přínos vyšetře-

ní nazálního NO u astmatiků, obecně i na případu 37letého 

pacienta, a porovnala ho s vyšetřením vydechovaného bron-

chiálního NO, jehož pozice ve vyšetřovacích algoritmech je 

v současné době vymezena mnohem přesněji.

Z diskuse k jednotlivým přednáškám, do níž se zapojili 

jak přítomní pediatři, tak lékaři pečující o dospělé pacienty, 

kromě zájmu o prezentovaná témata jasně vyplynulo, nakolik 

se diagnostika i léčba v těchto dvou oblastech liší.

(bag)

V rámci dubnové pracovní schůze České společnosti aler-

gologie a klinické imunologie v Lékařském domě v Praze pro-

běhl za velkého zájmu zúčastněných tradiční kazuistický se-

minář. Zaznělo na něm pět zajímavých sdělení.

S prvním příspěvkem vystoupila MUDr. Václava Gutová 

(Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN Plzeň). Věnova-

la se případu těžké chronické idiopatické urtikárie v dětském 

věku, kdy není tato diagnóza příliš častá. V pozadí onemoc-

nění stály psychické problémy, které se dlouho nedařilo od-

halit. Druhou kazuistiku autorského kolektivu z Hradce Krá-

lové prezentovala MUDr. Jarmila Čelakovská (Klinika nemocí 

kožních a pohlavních FN HK). Hovořila o 55leté pacientce 

s těžkým atopickým ekzémem, u níž se nově manifestova-

la potravinová alergie na vejce, pravděpodobně v rámci syn-

dromu „pták–vejce“. Součástí přednášky byl také podrobný 

popis metody otevřených expozičních testů. Třetím předná-

šejícím byl MUDr. Martin Fuchs (ImmunoFlow s. r. o., Pra-

ha). Případu dvouletého chlapce, u kterého byla od prvního 

alergologického vyšetření ve 12 měsících věku prokazována 

Kazuistický seminář ČSAKI – 8. dubna 2010, Praha
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Tigecyklin v terapii ventilátorové 

pneumonie u pacienta

s inhalačním traumatem 

Souhrn:

Inhalační trauma představuje významný faktor v predikci rozvoje infekčních kompli-

kací v dolních dýchacích cestách. Infekční komplikace mají dominantní podíl na morbi-

ditě a mortalitě těžce popálených pacientů. V novém tisíciletí se u pacientů s termickým 

traumatem začínají významně prosazovat multirezistentní kmeny jak grampozitivního, 

tak i gramnegativního spektra. Tigecyklin je nové semisyntetické antibiotikum ze sku-

piny glycylcyklinů. V České republice je tento preparát zatím registrován zejména pro 

komplikované kožní infekce a infekce měkkých tkání spolu s komplikovanými intraab-

dominálními infekcemi. Nárůst prací deklarujících úspěšnost tigecyklinu v terapii pne-

umonií i jiných infekcí může vést k rozšíření primárních indikací tohoto preparátu.

Summary:

Tigecycline in the treatment of ventilator-associated pneumonia in a patient with 

inhalation trauma

Inhalation trauma represents a significant factor in the prediction of infectious 

complications in lower airways. Infectious complications predominantly contribute 

to the morbidity and mortality of severely burned patients. Multiresistant tribes of 

both Gram-positive and Gram-negative bacteria begin to grow in importance in pati-

ents with thermal trauma in the new millennium. Tigecycline is a new semisyntetic 

antibiotic agent from a family of glycylcyclines. In the Czech Republic, the product 

has been so far approved particularly for complicated skin infections and infections of 

soft tissues along with complicated intraabdominal infections. Increasing number of 

papers declaring the efficacy of tigecyclines in the treatment of pneumonias and other 

infections may lead to an extension of primary indications of this product.

Lipový, B., Říhová, H., Hanslianová, M., Brychta, P. Tigecyklin v terapii ventilátorové pneumonie u pacien-

ta s inhalačním traumatem. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 7, č. 2: 40  –42, 2010.

Klíčová slova:

� inhalační trauma

� ventilátorová 

pneumonie
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Úvod

Inhalační trauma je definováno jako akutní postižení dýchacích 

cest vznikající inhalací produktů hoření. Velmi často komplikuje 

popáleninové trauma, zejména pokud k úrazu došlo v uzavřené 

místnosti (Kaloudová et al. 2000). U pacientů s inhalačním trau-

matem dochází k porušení kontinuity řasinkového epitelu spolu 

s alterací bazálních obranných mechanismů proti vstupu infekč-

ních agens do dolních cest dýchacích – proto nepřekvapí vysoká 

pravděpodobnost rozvoje infekčních komplikací v dýchacích ces-

tách (Edelman et al. 2007). Pacienti s inhalačním traumatem vy-

žadují umělou plicní ventilaci, proto jsou většinou infekce dolních 

dýchacích cest hodnoceny jako s ventilátorem spojené (ventiláto-

rová tracheobronchitida, ventilátorová pneumonie).

Ventilátorová pneumonie je definována jako pneumonie, která 

se vyvine minimálně 48 hodin po intubaci a zahájení umělé plic-

ní ventilace. Narozdíl od ventilátorové tracheobronchitidy je pro 

diag nostiku pneumonie nezbytný pozitivní RTG nález (Fabregas 

et al. 1999; Wiener-Kronish et Dorr 2008). Diagnostika ventilá-

torové pneumonie je založena na třech nosných pilířích: systémo-
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vých známkách infekce, vzniku nového nebo progresi stávajícího 

plicního infiltrátu a pozitivní kultivaci materiálu odebraného z dol-

ních dýchacích cest. Za standard v odběru materiálu k mikrobio-

logické diagnostice se v dnešní době považuje bronchoalveolární 

laváž (Luna et al. 1997).

Ventilátorová pneumonie je zatížena vysokou mortalitou. Její 

závažnost je dána zejména infekčním agens, které etiologicky par-

ticipuje na jejím rozvoji. Gramnegativní bakteriální kmeny mají 

horší prognózu než grampozitivní koky. V novém tisíciletí se za-

čínají (nejen u popálených pacientů) významně prosazovat rezis-

tentní kmeny bakterií, což má dopad nejen medicínský, ale i eko-

nomický. Celosvětově patří mezi obávané patogeny Pseudomonas 

aeruginosa, Acinetobacter sp. a také Klebsiella pneumoniae, u které 

je dnes zaznamenáván nárůst počtu ESBL (extended-spektrum 

beta-lactamase) produkujících kmenů. Za dramatickou selekcí 

rezistentních kmenů výrazně pokulhává vývoj nových antimik-

robiálních látek. Výjimkou v tomto procesu je jen několik málo 

preparátů, například tigecyklin. 

Tigecyklin je relativně nové semisyntetické antibiotikum z řady 

glycylcyklinů, skupiny odvozené od lipofilních tetracyklinů (Ma-

rešová et Urbášková 2008). Tigecyklin je odvozen od minocyklinu 

připojením isobutyl-glycyl-amidového postranního řetězce v po-

loze 9 na kruhu D, což reprezentuje vyšší účinnost a redukci me-

chanismu rezistence bakterií (zejména eflux a ochrana ribozomu). 

Podobně jako předchozí generace tetracyklinů inhibuje i tigecyklin 

proteosyntézu tím, že se váže na 30S podjednotku bakteriálního 

ribozomu – tato vazba brání přístupu tRNA k ribozomu a zamezuje 

tak inkorporaci aminokyselin do peptidových řetězců. Tigecyklin 

je zástupcem bakteriostatických antibiotik (Greer 2006). V roce 

2005 se začal používat v USA, v Evropě se používá od dubna 2006. 

V České republice je tento preparát zatím registrován zejména pro 

komplikované kožní infekce a infekce měkkých tkání spolu s kom-

plikovanými intraabdominálními infekcemi.

Na naší klinice máme s tigecyklinem téměř dvouleté zkuše-

nosti. Dominantní indikací k zahájení léčby tímto preparátem je 

infekce měkkých tkání, často polymikrobiální flórou. V našem 

souboru pacientů je zastoupena také úspěšně 

odléčená ventilátorová pneumonie, kde tige-

cyklin jistě není lékem první volby, nicméně 

při souhře událostí, které jsou prezentovány 

v předkládané kazuistice, byl jedinou racionál-

ní a bezpečnou alternativou. 

Kazuistika

Dne 4. dubna 2009 byl na Kliniku popále-

nin a rekonstrukční chirurgie FN Brno přijat 

67letý muž, dle dokumentace popálen při ho-

ření barviv a plastů ve sklepě rodinného domu. 

Již při přijetí byl dušný, přítomen výrazný otok 

v okolí hlavy a krku, nemožnost polykání s ma-

sivní sekrecí z dutiny nosní a ústní. Pacient ur-

gentně a obtížně zaintubován. Dále pokračo-

valo primární ošetření na operačním sále, kde 

zajištěny invazivní vstupy, arteriální čidlo, cent-

rální žilní katetr a permanentní močový katetr. 

Rozsah popálené plochy byl 11 % TBSA (total 

body surface area), hloubka stupně IIb–III s lokalizací v oblasti 

hlavy, krku a rukou bilaterálně, bez cirkularity. 

Vzhledem k lokalizaci popálení a bronchoskopicky diagnosti-

kovanému inhalačnímu traumatu provedena ihned při vstupním 

ošetření na operačním sále tracheostomie, dále pokračováno ve 

standardní tekutinové resuscitaci kombinací krystaloidů a přiroze-

ných koloidů. Vyvinul se výrazný edém v oblasti hlavy, postupující 

na krk. Režim umělé plicní ventilace PRVC (pressure-regulated vo-

lume control). Nasazena profylaktická antibiotická terapie (ampi-

cilin + kyselina klavulanová). Při vstupní bronchoskopii nález za-

rudlé, hypertrofické sliznice s petechiemi a přítomností sazí, RTG 

hrudníku bez zaznamenané patologie. Postupně pacient oběhově 

stabilizován tekutinovou resuscitací. Prováděny pravidelné převazy 

popálených ploch, péče o dýchací cesty, nekrektomie a autotrans-

plantace byla provedena 11. dubna 2009 (+7 dní). 

Dne 21. dubna 2009 (+17 dní) započal postupný weaning, byl 

však neúspěšný pro rozvoj těžké sepse s nutností kontinuálního 

podávání katecholaminů. Stavu odpovídala elevace C-reaktivního 

proteinu, ovšem prokalcitonin zůstával nízký (viz obr. č. 1 a 2). 

Následovalo okamžité pátrání po zdroji septických kompli-

kací – spirální CT, ultrazvukové vyšetření břicha, echokardio-

grafie, ultrazvukové vyšetření žilního systému horní duté žíly 

k detekci infikovaného trombu. Všechna vyšetření s negativním 

výsledkem. Doplnění diagnostiky o sérologii: Pneumoplex včetně 

legio nely a atypických agens s negativním výsledkem. Opakova-

ně bronchoskopické vyšetření s odběrem bronchoalveolární lavá-

že – negativní. ORL konzilium k objasnění fokusu v oblasti duti-

ny ústní, nosní a nasofaryngu. Negativní výsledek u opětovných 

odběrů galaktomannanu a mannanu. Stav dále komplikován roz-

vojem lupus antikoagulans a postupným rozvojem akutního re-

nálního selhání s nárůstem dusíkatých látek. Azotemie snižová-

na postupnou forsírovanou diurézou, extrakorporální eliminační 

metody nebyly nutné.

Dne 28. dubna 2009 (+24 dní) opakované RTG vyšetření, které 

verifikovalo klinické podezření, tedy ventilátorovou pneumonii. Jako 

etiologické agens byla identifikována Klebsiella pneumoniae ESBL. 

Obr. č. 1: Dynamika vývoje hodnot CRP během terapie ventilátorové pneu-

monie tigecyklinem
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TIGECYKLIN V TERAPII VENTILÁTOROVÉ PNEUMONIE U PACIENTA S INHALAČNÍM TRAUMATEM

Dále byly z lokálního nálezu popálených a odběrových ploch dete-

kovány Escherichia coli a Staphylococcus koagulasa negativní. Vzhle-

dem k alergii pacienta na peniciliny a nově zjištěné alergii na kar-

bapenemy jsme zvolili monoterapii tigecyklinem, který dle in vitro 

aktivity měl být účinný proti všem aktuálním kmenům infikujícím 

pacienta. Již druhý den po zahájení léčby došlo k poklesu zánětli-

vých markerů. Dne 2. května 2009 (+28 dní) proveden úspěšný 

weaning, pacient dále spontánně ventilující. Terapie tigecyklinem 

byla ukončena 15. května 2009 (+41 dní). Bylo dosaženo eradikace 

původce a regrese klinického obrazu ventilátorové pneumonie.

Bohužel u pacienta následně došlo k selekci multirezistent-

ních kmenů Pseudomonas aeruginosa, které byly postupně izolovány 

z moči a zbytkových granulačních ploch. Proto v antibiotické terapii 

tigecyklin zaměněn za amikacin, který byl spolu s kolistinem jedi-

nou terapeutickou volbou. Dále 27. května 2009 (+53 dní) první 

záchyt Candida glabrata v moči. Dne 30. května 2009 (+56 dní) kul-

tivační záchyt totožné kandidy také v dýchacích cestách (sputum). 

Vzhledem k rezistenci kandidy k flukonazolu zvoleno, dle konzulta-

ce s antibiotickým střediskem, podání echinokandinů. Volba padla 

na anidulafungin, zejména pro celkově se zhoršující septický stav. 

I přes tuto léčbu docházelo opakovaně k záchytu Candida glabrata 

v dýchacích cestách, močovém systému a hemokulturách. Proto 

jsme v antimykotické léčbě zaměnili anidulafungin za amfotericin 

B lipozomální komplex (ABLC). 

Pacient byl propuštěn domů po úspěšné terapii dne 8. září 

2009 (+158 dní), kompletně zhojen. 

Diskuse 

Infekční komplikace dnes představují podstatnou součást te-

rapie těžce popálených pacientů. 

Při diagnostice inhalačního traumatu je nutno vždy počítat 

s infekčními komplikacemi, které se s vysokou pravděpodobností 

rozvinou v dolních dýchacích cestách. Pravidelný a cílený mikro-

biologický screening pomůže odhalit nozologickou jednotku, která 

zpravidla předchází ventilátorové pneumonii – ventilátorovou tra-

cheobronchitidu. Její včasná diagnostika vede k zahájení promptní 

a adekvátní antibiotické terapie, která může odvrátit hrozbu roz-

voje ventilátorové pneumonie.

Tigecyklin je v České republice schválen pouze ve dvou indi-

kacích: infekce měkkých tkání a komplikované intraabdominální 

infekce. V USA je dále tigecyklin schválen pro terapii komunitní 

pneumonie. Vzhledem k narůstajícímu počtu rezistentních bakte-

rií a omezené možnosti volby antibiotika jsme často odkázáni na 

složité kombinace antibiotik v rámci potenciace účinnosti. Z to-

hoto pohledu představuje monoterapie tigecyklinem zajímavou 

alternativu, i přes to, že se jedná o off label indikaci. Tigecyklin dis-

ponuje dobrým průnikem do plicní tkáně, indikaci vyhovuje také 

pokrytí širokého spektra respiračních patogenů včetně atypických 

agens (Frampton et Curran 2005). V české literatuře již pomalu 

začíná narůstat počet prací zabývajících se terapií nozokomiální 

pneumonie tigecyklinem (Džupová et Beneš 2009) a pravděpo-

dobně je jen otázkou času, kdy bude indikační spektrum tohoto 

preparátu rozšířeno. 

Závěr

Terapie infekčních komplikací popálených pacientů se stává 

v poslední době velmi obtížnou. Hlavní podíl na tom mají dva fak-

tory: prudce narůstající rezistence mikroorganismů a nedostatek 

účinných antibiotik. Z tohoto pohledu je tigecyklin zajímavý pre-

parát, který se již díky svému širokému spektru účinku a dobrému 

bezpečnostnímu profilu pevně etabloval mezi antimikrobiálními 

preparáty užívanými na naší klinice.
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Obr. č. 2: Dynamika vývoje hodnot prokalcitoninu během te-
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0

18 20 23 27 37 55 57

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

dny hospitalizace

pr
ok

al
ci

to
ni

n 
(µ

g/
l)

diagnostika
VAP

terapie
tigecyklinem

MUDr. Břetislav Lipový

Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, FN Brno

Jihlavská 20

625 00 Brno

O
b

rá
z
e
k
 z

 a
rc

h
iv

u
 a

u
to

rů



43KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL 2/2010

Souhrn:

Mezoteliom pleury je vysoce maligní nádor se špatnou prognózou. Současná léčba 

není příliš účinná a doba přežití od diagnózy je jen okolo 12 měsíců. Jednou z příčin 

je diagnostika nemoci v pozdních stádiích. V současnosti se hledají možnosti časnější 

diag nostiky mezoteliomu pleury. Nadějné se zdají být nové biomarkery – megakaryocyty 

potencující faktor, osteopontin a obzvláště mezotelin. Mezotelin je povrchový protein 

mezotelových buněk. U řady nádorových procesů dochází k jeho hyperexpresi na povr-

chu nádorových buněk a jeho uvolňování ve formě solubilního mezotelinu do krve. Zde 

může být detekován pomocí vyšetřovacích testů. Zdá se, že by tento biomarker mohl 

být účinný nejen v diagnostice mezoteliomu, ale i jako prediktivní a prognostický fak-

tor. Také by mohl sloužit jako marker progrese nemoci a odpovědi na léčbu a pomocný 

marker v diferenciální diagnostice chronických pleurálních výpotků.

Summary:

Mesothelin – a new diagnostics method for pleural mesothelioma

The pleural mesothelioma is a high malignant tumor with bad prognosis. Current 

treatment is not too effective and survival time from diagnosis is only about 12 mon-

ths. One cause is a detection of mesothelioma in later stages of the disease. In present 

time possibilities of earlier diagnostics of mesothelioma are searching. New biomarkers 

– megakaryocyte potentiating factor, osteopontin and particularly mesothelin seem to 

be hopeful. The mesothelin is a surface protein of mesothelial cells. Its hyperexpressi-

on on the surface of tumor cells is present in some tumors and its form – soluble meso-

thelin is secreted to blood and detected by diagnostic assays. It seems, this biomarker 

would be effective not only in diagnostics of the mesothelioma, but as a predictive and 

prognostic factor too. It would serve as a marker of disease progression and treatment 

response and helpful marker in differential diagnostics of pleural effusion.

Jakubec, P., Grygárková, I., Kolek, V., Cwiertka, K., Kapustová, M. Mezotelin – nová vyšetřovací metoda 

u mezoteliomu pleury. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 7, č. 2: 43 – 47, 2010.
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Vyšetřovací metody

Mezoteliom je vysoce agresivní nádor serózních blan, který 

může vznikat z pleury, peritonea, perikardu, tunica vaginalis testis 

a ovariálního epitelu. Histologicky se mezoteliom dělí na tři typy: 

epiteloidní, sarkomatoidní a smíšený. Až 75–80 % všech případů 

vzniká v pohrudniční dutině, což činí z mezoteliomu nejčastější 

primární nádor pleury. Tvoří asi 0,1–0,2 % všech nádorů. Incidence 

mezoteliomu je odhadována na 1–6,6 případů na 100 000 obyvatel 

u mužů a 0,1–2,5 případů na 100 000 obyvatel u žen. Odhadem je 

příčinou 15 000–20 000 úmrtí ročně v celosvětovém měřítku (Pass 

et al. 2008). Incidence mezoteliomu v České republice v roce 2005 

byla 0,8 případů na 100 000 obyvatel u mužů a 0,3 případů na 

100 000 obyvatel u žen (ÚZIS 2007). Celosvětově se očekává v ná-

sledujících dvou dekádách prudký nárůst tohoto onemocnění. Jeho 

hlavním příčinným faktorem je expozice azbestu, kterou lze zjistit 
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Vyšetřovací metody

u 80–90 % nemocných. Typickým znakem je dlouhá doba latence 

mezi expozicí azbestu a vznikem onemocnění, která se pohybuje 

mezi 20–60 lety (Ohar et al. 2004). Expozice azbestu je především 

profesionální – u zaměstnanců pracujících s azbestem, ale existu-

je i neprofesionální expozice u rodinných příslušníků zaměstnan-

ců a lidí žijících v okolí závodů zpracovávajících azbest. Jiným vý-

znamným faktorem se zdá být opičí virus SV40. Jeho T-antigen je 

nalézán u přibližně poloviny případů mezoteliomů v USA. Kombi-

nace infekce SV40 virem s expozicí azbestu může významně zvy-

šovat riziko vzniku mezoteliomu oproti samotné expozici azbestu 

(Ramos-Nino et al. 2006). Častým zdrojem SV40 byla v minulosti 

kontaminovaná vakcína proti poliomyelitidě, která byla vyráběna 

z buněčných kultur vycházejících z tkáně opičích ledvin (Cutrone 

et al. 2005). Postižena byla hlavně východní Evropa a Asie. Mimo 

mezoteliom se virus SV40 uplatňuje i v etiopatogenezi jiných ná-

dorů, zvláště sarkomů. Dalšími rizikovými faktory jsou azbestu 

podobné materiály (erionit), depozice částic emitující alfa záření, 

jako je ionizující záření či thorotrast, a také dosud blíže neobjas-

něné genetické abnormality, pro což svědčí existence „vysoce ri-

zikových“ rodin v Turecku, Kanadě a USA.

Prognóza mezoteliomu je obvykle špatná a medián přežití 

se pohybuje okolo 12 měsíců při použití moderní chemoterapie 

(Vogelzang et al. 2003; Robinson et al. 2005b; Robinson et Lake 

2005). Příčinou je většinou pozdní diagnostika mezoteliomu v po-

kročilém stádiu nemoci a poměrně vysoká rezistence k radioterapii 

a chemoterapii (Schneider et al. 2008). Předpokládá se, že zlep-

šení diagnostiky se záchytem nemoci v časném stádiu by vedlo 

k prodloužení přežití a zlepšení prognózy nemocných. V součas-

nosti v klinické praxi neexistuje rutinně používaný sérový marker 

mezoteliomu. V posledních letech ale byly objeveny nové biomar-

kery, jejichž benefit v diagnostice mezoteliomu pleury je intenziv-

ně studován. Jde o mezotelin, megakaryocyty potencující faktor 

(MPF) a osteopontin.

Mezotelin a další biomarkery v diagnostice mezoteliomu 

Mezotelin byl poprvé identifikován v roce 1992 a svůj název 

získal v roce 1996 (Chang et al. 1992; Chang et Pastan 1996). 

Lidský gen pro mezotelin je uložen na 16. chromozómu (lokus 

16p13.3) a sousedí s lokusem tumor supresního genu Tsc2. Bylo 

zjištěno, že gen pro mezotelin je homologem Erc (Expressed in re-

nal carcinoma) genu, který u Ekerových mutantních krys vede ke 

vzniku vrozené rakoviny ledvin (Hino et Maeda 2008). Proto se 

v literatuře objevuje kromě mezotelinu i termín ERC/mezotelin. 

Primárním produktem genu je prekurzorový protein s hmotnos-

tí 71 kDa. Tento prekurzor je štěpen furinu podobnou proteázou 

na dvě části. První je N-terminální fragment s hmotností 31 kDa, 

který je uvolňován do krve, druhý C-terminální fragment s hmot-

ností 40 kDa, jenž je vázán v buněčné membráně. N-terminální 

část je označována jako megakaryocyty potencující faktor (MPF) 

nebo N-ERC/mezotelin, zatímco část v buněčné membráně je sa-

motný mezotelin, také označovaný jako C-ERC/mezotelin (Mae-

da et Hino 2006).

Mezotelin je glykoprotein, který je za fyziologických okolností 

pevně zakotven pomocí glykosylfosfatidylinositolu v buněčné mem-

bráně normálních mezotelových buněk (Chang et al. 1992).

Předpokládá se, že hraje roli v adhezivních dějích, rozpoznává-

ní a signalizaci mezi buňkami (Rump et al. 2004). K hyperexpresi 

mezotelinu dochází u řady nádorových procesů, nejčastěji u mezo-

teliomu, méně často u karcinomu ovaria, pankreatu a plic (zvláště 

adenokarcinomů). Vzácně pak u karcinomu prsu, tlustého střeva, 

endometria, ledvin a sarkomů (Hassan et al. 2006; Roe et al. 2008; 

Scherpereel et al. 2006). Ačkoliv je mezotelin fyziologicky pevně 

vázán v buněčné membráně, dochází v určitých situacích k uvol-

ňování mezotelinu, resp. jeho fragmentů do tělesných tekutin, kde 

může být detekován jako tzv. solubilní mezotelin nebo také so-

lubilní proteiny příbuzné mezotelinu (soluble mesothelin-related 

proteins, SMRP). Jsou popsány tři různé varianty těchto protei-

nů – mezotelin 1, který je nejčastější, varianty 2 a 3 jsou vzácnější 

(Hellstrom et al. 2006). Varianty mezotelin 1 a mezotelin 2 (lišící 

se od varianty 1 jen v osmi aminokyselinách) vznikají proteolytic-

kým odštěpením části molekuly membránového mezotelinu, prav-

děpodobně působením některé fosfolipázy nebo proteázy (Ho et 

al. 2006; Sapede et al. 2008). Varianta mezotelin 3 (v některých 

textech uváděna taktéž pod synonymem SMRP) vzniká genovou 

mutací mezotelinového genu a má identickou N-terminální část, 

ale odlišnou C-terminální část oproti normálnímu membránové-

mu mezotelinu (Sapede et al. 2008; Pass et Carbone 2009). Zvý-

šení SMRP je nalézáno často u mezoteliomů, zvláště epiteloidní-

ho typu, méně často u karcinomu pankreatu, ovaria a plic. Sérový 

SMRP může být mírně až středně vyšší i v benigních případech, 

jako jsou osoby v expozici azbestu, arteriální hypertenze, městnavé 

srdeční selhání, renální insuficience (Roe et al. 2008).

Megakaryocyty potencující faktor (MPF) o hmotnosti 31 kDa 

je sekreční část společného mezotelinového prekurzoru. U myší 

stimuluje aktivitu interleukinu 3 k formování megakaryocytárních 

shluků. Jeho funkce v lidském organismu není dosud známa.

Osteopontin o hmotnosti 44 kDa je extracelulární glykopro-

tein produkovaný mnoha různými typy buněk – osteoblasty, os-

teoklasty, epiteliálními buňkami kůže, prsu, ledvin, buňkami en-

dotelu, nervového systému a imunitního systému (T lymfocyty, 

přirozenými zabíječi NK, makrofágy) a v lidském organismu má 

řadu funkcí. Je složkou neminerální kostní matrix, účastní se ad-

hezivních i migračních dějů a je klíčovým cytokinem v mediaci 

I. typu imunitní reakce. Na druhé straně hraje u maligních pro-

cesů roli v růstu, prorůstání a metastazování tumoru. Zvýšená 

sérová hladina osteopontinu je nalézána u řady malignit, kromě 

mezoteliomu i u karcinomu prsu, ovaria, plic, prostaty, jícnu, ža-

ludku, pankreatu, střeva a sarkomů. Jeho zvýšení je ale popiso-

váno u pleurálních výpotků při řadě nenádorových onemocnění 

jako tuberkulóza, intersticiální pneumonie, ischemická choroba 

srdeční a další (Grigoriu et al. 2007). Problémem validity vyšetře-

ní osteopontinu je jeho proteolýza trombinem, což vede k falešně 

negativním výsledkům (Creaney et al. 2008). Všechny výše uve-

dené skutečnosti snižují výtěžnost vyšetření osteopontinu v diag-

nostice mezoteliomu.

Vyšetřovací test MESOMARK

K vyšetření solubilního mezotelinu se používá dvoustupňo-

vý imunoenzymatický (ELISA) test MESOMARK, který využívá 

dvou monoklonálních protilátek: první 4H3 váže solubilní mezo-

telin varianty 1, 2 a 3, druhá protilátka OV569 vazbou detekuje 

solubilní mezotelin varianty 1 a 3 (Beyer et al. 2007). Za barevné 

změny je odpovědný reagenční substrát tetrametylbenzidin (TMB) 

– je katalyzován peroxidázou za produkce modré barvy, která se 
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účinkem „stop“ roztoku (1% kyseliny chlorovodíkové) mění na 

barvu žlutou a ta je poté kvantifikována kolorimetricky. Komerční 

souprava MESOMARK obsahuje koncentrovaný promývací pufr, 

substrát tetrametylbenzidin (TMB) v pufru, „stop“ roztok – 1% 

kyselinu chlorovodíkovou (HCl), mikrotitrační plotnu potaženou 

monoklonální protilátkou 4H3, konjugát OV569 monoklonální 

protilátku v křenové peroxidáze, diluent – PBS pufr s bovinním 

sérem a kalibrátory A-F 0–32 nM. Získaná séra jsou ředěna soluč-

ním roztokem v poměru 1 : 100. Poté je pipetováno 100 µl kalibrá-

torů, kontrol a vyšetřovaných sér do jednotlivých jamek v mikro-

titrační plotně a proběhne inkubace při pokojové teplotě po dobu 

60 minut s protřepáváním plotny. Následuje pětinásobné promytí 

350 µl promývacího roztoku. Pak je pipetováno 100 µl konjugátu 

OV569 monoklonální protilátky do každé jamky, inkubuje se dal-

ších 60 minut při ochraně před světlem s protřepáváním plotny 

a opět pětkrát promýváme 350 µl promývacího roztoku. Následně 

pipetujeme 100 µl substrátu tetrametylbenzidinu do každé jamky, 

inkubujeme 15 minut při ochraně před světlem s protřepáváním 

plotny. Nakonec zastavujeme reakci podáním 100 µl „stop“ roz-

toku – 1% kyseliny chlorovodíkové do každé jamky a jemně pro-

třepeme. Poté jsou vzorky vyšetřovány kolorimetricky při použití 

vlnové délky 450 nm a srovnáním se šestibodovou kalibrační křiv-

kou (v rozsahu 0–32 nmol/l) je určena hodnota SMRP ve vyšetřo-

vaném vzorku. Minimální detekční limit vyšetření je 0,16 nmol/l. 

99. percentil referenční skupiny je 1,5 nmol/l (Creaney et al. 2008). 

Nebyla nalezena žádná interference s bilirubinem, hemoglobinem, 

triacylglyceroly ani cytostatiky (gemcitabin, pemetrexed, carbo-

platina, cisplatina). SMRP zůstává stabilní ve zmraženém vzorku 

séra i po dobu několika let.

Klinické zkušenosti

První práce, která vyšetřovala sérový mezotelin v souvislosti 

s mezoteliomem pleury, byla australská studie Robinsona a spol. 

z roku 2003, která přinesla velmi nadějné výsledky. Senzitivita 

SMRP pro mezoteliom byla 84 %, specificita ve srovnání s osobami 

v expozici azbestu, plicními nádory a jinými onemocněními pleu-

ry 83 %, 95 %, resp. 100 % (Robinson et al. 2003). Práce Schnei-

dera a spol. srovnávala hodnoty sérového SMRP u mezoteliomu, 

karcinomu plic a azbestózy. Senzitivita a specificita SMRP pro me-

zoteliom byla 53,0 % a 82,7 % při cut-off 1,35 nmol/l (Schneider 

et al. 2008). Beyer a spol. zjistili ve své studii při použití cut-off 

1,5 nmol/l zvýšenou hodnotu sérového SMRP u 52 % mezotelio-

mů, 17 % plicních nádorů a 5 % osob v expozici azbestu (Beyer 

et al. 2007). Španělská studie srovnávala skupiny osob zdravých, 

osob v expozici azbestu bez nemoci nebo s benigním postiže-

ním a skupinu mezoteliomů. Nejvhodnější cut-off byla hodnota 

0,55 nmol/ l, při které byla senzitivita i specificita sérového mezo-

telinu pro mezoteliom 72,0 % (Rodríguez Portal et al. 2009). Ital-

ská práce Cristaudoa a spol. srovnávala hodnoty sérového SMRP 

mezi mezoteliomy, karcinomem plic, benigními respiračními ne-

mocemi a zdravými kontrolami. Při cut-off 1,0 nmol/l měl sérový 

mezotelin pro mezoteliom senzitivitu 68,2 % a specificitu 80,5 % 

ve srovnání s kontrolami. Samotná specificita SMRP ve srovná-

ní s benigními respiračními nemocemi byla 80,8 % a ve srovnání 

s karcinomem plic 68 % (Cristaudo et al. 2007).

Scherpereel a spol. studovali hladiny sérového a pleurálního 

mezotelinu u skupin osob s mezoteliomem, metastatickým nádo-

rovým postižením pleury a benigním postižením pleury po expo-

zici azbestu (Scherpereel et al. 2006). Sérový SMRP měl při cut-off 

1,1 nmol/l senzitivitu a specificitu pro mezoteliom proti zbývají-

cím skupinám 71,7 % a 69,8 %, u pleurálního SMRP při cut-off 

20,8 nmol/l to bylo 65,1 % a 83,7 %. V podobné americké studii 

Passe a spol. byla senzitivita a specificita sérového mezotelinu pro 

mezoteliom při cut-off 1,075 nmol/l 81,1 % a 87,1 %, pro pleurální 

mezotelin při cut-off 12,6 nmol/l to byly hodnoty 75,6 % a 82,0 % 

(Pass et al. 2008). Recentní práce studující pouze pleurální SMRP 

prokázala výrazně vyšší medián SMRP u skupiny mezoteliomu, 

kde dosahoval hodnoty 40,3 nmol/l, naproti tomu u metastatic-

kého postižení pleury byl medián jen 6,1 nmol/l a u benigních 

pleurálních výpotků 3,7 nmol/l. Při cut-off 20,0 nmol/l měl pro 

mezoteliom pleurální SMRP senzitivitu 71 % při specificitě 89 %, 

zatímco cytologické vyšetření výpotku mělo senzitivitu 35 % při 

specificitě 100 % (Davies et al. 2009).

Ve studii srovnávající výtěžnost všech tří nových biomarkerů 

v diagnostice mezoteliomu měl při společné specificitě 95 % nej-

lepší senzitivitu SMRP – 75 %, zatímco osteopontin 47 % a me-

gakaryocyty potencující faktor (MPF) 34 % (Creaney et al. 2008). 

Japonská studie srovnávající MPF a SMRP ale dospěla k odlišným 

údajům. MPF měl v diagnostice mezoteliomu pleury senzitivi-

tu 74,1 % a specificitu 90,4 %, zatímco SMRP 59,3 % a 86,2 % 

(Iwahori et al. 2008). Onda a spol. nalezli dokonce zvýšení MPF 

u 91 % (51 z 56) osob s mezoteliomem a u několika osob i výraz-

Vyšetřovací metody
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ný pokles MPF po chirurgickém zmenšení tumoru (Onda et al. 

2006). Samotný osteopontin podle studie Grigoriu a spol. dobře 

odliší pacienty s mezoteliomem pleury od zdravých osob v expo-

zici azbestu, ale neodliší pacienty s mezoteliomem od osob s be-

nigním azbestovým postižením pleury či metastatickým nádoro-

vým postižením pohrudnice a jeho výtěžnost proti SMRP je nižší 

(Grigoriu et al. 2007).

Existují i práce, které srovnávaly SMRP a klasické tumor mar-

kery v diagnostice mezoteliomu. Creaney a spol. vyšetřovali SMRP 

a CA125. Při společné specificitě 95 % měl lepší výtěžnost SMRP 

se senzitivitou 52 % proti 27% senzitivitě CA125 (Creaney et al. 

2007). V komplexní studii srovnávající výtěžnost SMRP, CYFRA 

21-1 a CEA u pleurálních malignit se jako nejlepší marker v odli-

šení malignit od zdravých kontrol ukázal tumor marker CYFRA 

21-1. Naopak kombinace SMRP a CEA byla nejpřesnější v odlišení 

mezoteliomu od nemalobuněčného karcinomu plic s úspěšností 

85 % (van den Heuvel et al. 2008). 

Většina prací prokazuje vyšší hodnoty SMRP u epiteloidního 

mezoteliomu než u dalších typů mezoteliomu (Beyer et al. 2007; 

Robinson et al. 2003; Cristaudo et al. 2007). Předpokládá se, že 

hladina sérového SMRP přímo koreluje s množstvím epiteliál-

ní komponenty v tumoru (Roe et al. 2008). Uvádí se, že s růs-

tem tumoru roste i hodnota sérového mezotelinu (Robinson et 

al. 2003). Naopak chirurgické zmenšení tumoru vede ke snížení 

hladiny SMRP (Robinson et al. 2005a). Ojedinělé práce uvádějí, 

že se SMRP nezdá být užitečný v diagnostice mezoteliomu pleury, 

zvláště v časném stádiu nemoci, kdy je jeho senzitivita jen kolem 

50 % (Park et al. 2008; Creaney et Robinson 2009). Velká většina 

prací se ale kloní spíše k názoru, že sérový mezotelin může mít 

své místo v diagnostice a jeho zvýšení je suspektní pro malignitu, 

obzvláště mezoteliom (Creaney et al. 2008).

Nelze vyloučit ani možný prediktivní efekt SMRP, jak uvádí 

studie Robinsona a spol., kde u tří ze sedmi zdravých osob v expo-

zici azbestu se zvýšenou hodnotou solubilního mezoteliomu došlo 

v následujících pěti letech sledování k rozvoji mezoteliomu pleury 

(Robinson et al. 2005a). Řada prací také uvádí zvýšený SMRP jako 

jeden z nezávislých prognostických faktorů mezoteliomu (Schnei-

der et al. 2008; Grigoriu et al. 2007; Cristaudo et al. 2007). Dal-

ší slibnou oblastí, kde se vyšetřování sérového mezotelinu může 

uplatnit, je monitorace progrese mezoteliomu a jeho odpovědi na 

léčbu (Beyer et al. 2007; Robinson et al. 2003; Grigoriu et al. 2009; 

Wheatley-Price et al. 2009).

Závěrem lze říci, že solubilní mezotelin má potenciál být no-

vým markerem v diagnostice maligního mezoteliomu, sledování 

progrese této nemoci a odpovědi na léčbu. Nelze vyloučit ani jeho 

roli jako pomocného markeru v diagnostice pleurálních výpotků 

maligní etiologie. K definitivnímu rozhodnutí ohledně jeho zařa-

zení do standardních diagnostických postupů jsou ale nutné další 

rozsáhlé studie.
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Glomangiom jako příčina expanzivního 

procesu v dutině hrudní

Souhrn:

Autorka demonstruje případ pacienta, který byl odeslán k plicnímu vyšetření pro po-

dezření na plicní nádor s prorůstáním do hrudní stěny. Podrobným vyšetřením potvrze-

na suspekce na tumorózní expanzi v oblasti přechodu hrudní a břišní stěny s centrální 

nekrózou a osteolýzou přilehlé části žebra. Perioperačně histologicky zjištěn glomangi-

om. V této lokalizaci a s tak agresivními projevy jde o nález poměrně vzácný.

Summary:

Glomangiom as a cause of expansional process in the thoracic cavity

Author describes a case of a patient who was sent to a pulmonary examination be-

cause of a suspicion of a lung tumour with a penetration to the thoracic wall. After a de-

tailed examination the suspicion of the tumoural expansion in the area of thoracal and 

abdominal wall with a central necrosis and osteolysis of a contigous part of the rib. Du-

ring the operation was histologicaly detected a glomangion. In this localization and with 

such an aggressive manifestation this finding is quite rare.

Popelková, M. Glomangiom jako příčina expanzivního procesu v dutině hrudní. Kazuistiky v alergologii, 

pneumologii a ORL 7, č. 2: 48 –50, 2010.

Klíčová slova:

� glomangiom

� osteolýza

� hemangiom

Key words:

� glomangiom
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� hemangiom

Magdalena Popelková
Ambulantní oddělení TRN, NsP Česká Lípa a. s.

Úvod

Glomangiom, nebo-li nádor glomový, je obvykle benigní nádor 

arteriovenózního spoje. Řadí se mezi zvláštní typy hemangiomů, 

které se vyznačují tím, že mají významnou cévní složku, ale kom-

plikovanější strukturu než běžné typy hemangiomů. Základní typy 

hemangiomů se rozlišují podle kalibru a vlastností nádorových cév 

(hemangiom kapilární, kavernózní a arteriovenózní). Mezi zvlášt-

ní typy hemangiomů patří kromě výše uvedeného glomangiomu 

i epiteloidní hemangiom (vakuolizací dužnatých endotelií se po-

Speciální metody

Imunohistologicky jsou buňky myosin a vimentin pozitivní; 

desmin a F-VIII-RAg negativní. Jsou přítomna četná nervová 

vlákna. Častá je příměs mastocytů. V elektronovém mikrosko-

pu jsou v buňkách víry filament s denzitami.

Diferenciální diagnóza

• M-9150/0 Hemangiopericytom (spíše vřetenobuněčný, 

„parohaté“ kolabované cévy, nepřítomnost axonů)

• M-8400/0 Adenom potní žlázy, NS

• M-9120/0 Hemangiom, NS

Definice

Vychází z podoby nádoru s arteriovenózním spojem. Klasicky 

je subunguálně, ale může být kdekoli v kůži, měkkých tkáních, 

popsán je v žaludku, v nosní dutině a průdušnici. V subunguální 

lokalizaci je silně bolestivý a může růst lokálně destruktivně.

Popis

Nádor je tvořen dilatovanými cévami vystlanými endotelem 

normálního vzhledu. Obklopeny jsou „névoidními“ solidními 

celulárními partiemi, které mají zčásti myoidní rysy. Převažu-

jí však oválné nebo kubické buňky s kulatými jádry a eozino-

filním cytoplazmatem. Struktura bývá solidní, angiomatózní. 

Byla popsána onkocytární varianta.

M-8711/0 Nádor glomový
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dobá žlázovému epitelu), hemangiopericytom (vzdáleně podobný 

glomangiomu), litorální hemangiom a hemangioendoteliom, který 

s řadou variant představuje prognosticky intermediární skupinu 

angiomů. Glomangiom je zpravidla benigní neohraničený nádor, 

který se skládá z cévních průsvitů, jež obsahují krev a jsou vystlá-

ny endotelem „z nadbytku“. Růst je infiltrativní, ohraničení špat-

né, zpravidla však cytologické známky malignity chybějí. Nádor 

je tvořen dilatovanými cévami, které jsou obklopeny „ovoidními“ 

solidními celulárními partiemi, které mají zčásti myoidní rysy. 

Převažují však oválné nebo kubické buňky s kulatými jádry a eo-

zinofilním cytoplazmatem. Struktura bývá solidní, angiomatózní 

nebo myxomatózní.

Glomangiom se klasicky nachází subunguálně, ale může být 

kdekoliv v kůži, měkkých tkáních, byl popsán v žaludku, dutině 

nosní a průdušnici.

Kazuistika

V prosinci 2000 byl na polikliniku oddělení TRN NsP v České 

Lípě odeslán padesátisedmiletý muž pro podezření na tumor plic 

s prorůstáním do měkkých tkání hrudníku. V předchorobí udával 

postupně se zvětšující bulku v levém podpaží, mírně citlivou na 

tlak, a narůstající námahovou dušnost. Kašel, bolesti vázané na 

pohyb či dýchání neudával, hemoptýzu negoval. Váhově byl sta-

bilní, bez dalších subjektivních obtíží.

Anamnestické údaje: Pracovní anamnéza: obsluha nakladače 

v panelárně. 

Rodinná anamnéza: otec zemřel na karcinom plic, matka ze-

mřela na karcinom žaludku. 

Sociální anamnéza: ženatý, žije s manželkou, nekuřák. 

Osobní anamnéza: stav po cholecystektomii, v září 2000 led-

vinná kolika, jinak nestonal, léky trvale neužívá. Alergii nemá.

Fyzikální vyšetření: Normostenický, v klidu bez dušnosti a cya-

nózy. Hlava, krk bez patrného nálezu, štítnice nezvětšena, jazyk 

vlhký, plazí středem. Hrudník – vlevo ve střední a přední axilární 

čáře hmatná rezistence, palpačně mírně citlivá, proti spodině nepo-

hyblivá, konzistence pružná. Kůže mírně lividní, bez dalších eflo-

rescencí. V této lokalizaci poklepově přikrácení, jinak plíce pokle-

pově dále bez difuzního nálezu. Dýchání sklípkové, bez vedlejších 

fenoménů, v místě rezistence oslabené. Břicho měkké, prohmatné, 

palpačně nebolestivé, jizva po HSL (horní střední laparotomii) klid-

ná. Dolní končetiny bez otoků, pulsace hmatné do periferie.

Laboratorní vyšetření: Krevní obraz v normě. Biochemické vyšet-

ření séra bez odchylek. Moč a sedimentace bez patrného nálezu. 

RTG hrudníku a šikmé snímky na oba hemitoraxy: V základní 

projekci uzlovitý stín velikosti 40×55 mm, který se polokulovitě 

vyklenuje do dutiny hrudní, široce nasedá na stěnu hrudní v axi-

lární čáře vlevo s rozsáhlým osteolytickým defektem na 7. žebru. 

Stín je dobře ohraničený, homogenní. Na snímcích nelze vyloučit 

další měkčí stín mezi hrotem srdečním a výše popsaným útvarem. 

Úhly brániční volné, lehká konkavita na levé brániční polovině. Na 

ostatním skeletu obdobný nález neshledán, útvar se částečně vy-

klenuje i zevně do měkkých tkání. Závěr: kulovitý tumorózní útvar 

nasedající na stěnu hrudní axilárně v levém dolním plicním poli 

se zřetelnou prominencí do hrudní stěny a s osteolytickým defek-

tem 7. žebra. Sporně další drobné ložisko při tumorózním útvaru 

intraparenchymatózně.

Fibrobronchoskopie: Viditelný systém volný, sliznice s chronic-

kými zánětlivými změnami, místy kousky hlenovitého sekretu. BAL: 

hlen, četné polynukleáry i makrofágy, příměs erytrocytů, epitelie 

s abnormitami PAP II. Bronchoskopická cytologie: hlen, ojediněle 

makrofágy, erytrocty, epitelie s abnormitami PAP II.

Sonografické vyšetření břicha (a měkké tkáně hrudní stěny vle-

vo): Stav po cholecystektomii, bez dilatace žlučovodů. Hraniční ve-

likost jater s lobulárně viscerální konturou, zrnitá, obraz incipientní 

přestavby. Nepřehledný pankreas – změněný charakter břišní stěny 

– jizva po HS, zřejmě kalcifikace v jizvě.

Vyšetřena hrudní stěna v přední axilární čáře vlevo. V pod-

koží méně zřetelně ohraničené ložisko 56×36×20 mm, v podkoží 

je hranice zřetelnější, laterálně vůči svalovým strukturám a proti 

stěně hrudní hranice nezřetelná. Ložisko výrazněji nehomogenní 

v.s. tumorózního charakteru.

CT plic a mediastina: Tumorózní expanze v oblasti přechodu 

hrudní a břišní stěny při úponu bránice vlevo ve střední až přední 

axilární čáře s centrální nekrózou, osteolýzou přilehlé části žeb-

ra a dílem roztlačením, dílem spotřebováním přilehlé svaloviny. 

Pravděpodobně primární postižení měkkých tkání hrudní stěny či 

skeletu spíše nežli metastáza. Intrapulmonálně bez typických pa-

tologických ložisek.

Scintigrafie skeletu: Středně aktivní patologická přestavba 

7. žebra vlevo patrně v místě zjištěné osteolýzy. V ostatním skele-

tu bez aktivní patologické přestavby.

Spirometrické vyšetření: Hodnoty v mezích normy. FVC 

4  250 ml – 90 % n. h., FEV
1
 3 380 ml – 104 % n. h., FEV

1
/ VC 125 % 

n. h., PEF 96 % n. h.

Na základě výše provedených vyšetření bylo po konzultaci s hrud-

ním chirurgem rozhodnuto o radikálním operačním výkonu. 

Histologický nález: ovoidní částice 80×75×50 mm – šlo o ná-

dorový infiltrát vaskularizovaného prokrváceného tumoru z relativ-

ně uniformních buněk, jen se zcela ojedinělými mitózami. Imuno-

histochemické vyšetření vykázalo pozitivitu při průkazu desminu 

a aktinů. S ohledem na tyto charakteristiky se jednalo o populaci, 

u které bylo možné očekávat recidivy i lokálně agresivní projevy. 

Histologický nález části žeber: na části povrchu zastižena populace 

glomangiomu s počínajícím ložiskovým průnikem mezi kostní trá-

mečky. Ve zbývajícím rozsahu patrny ostrůvky krvetvorby. 
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Pooperační průběh klidný, po osmi dnech pacient propuštěn 

do domácího ošetření.

Diskuse

V dostupné literatuře zatím nebyl prezentován podobný případ 

výskytu glomangiomu s tak výraznou agresivitou v této lokalizaci, 

který zprvu imitoval plicní nádor.

Bronchoskopickým vyšetřením příčina nezjištěna, onkologický 

screening byl negativní. Vzhledem k uložení ložiska – jeho dobré 

dostupnosti, dobré fyzické kondici a souhlasu pacienta bylo při-

stoupeno k radikálnímu zákroku.
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Rarita

Co je to scimitar syndrom?

Martina Vašáková

Scimitar syndrom, neboli vrozený plicní venolobární syndrom, 

získal své pojmenování po turecké zahnuté šavli. Označuje vro-

zenou vadu, kdy je okysličená krev z části nebo z celé pravé plí-

ce odváděna místo do levé síně do dolní duté žíly. Jde sice o vro-

zenou vadu, která se vyskytuje s četností 1–3/100 000, ale s její 

první manifestací se můžeme setkat až v dospělosti. V literatuře 

byly popsány případy, kdy byl syndrom diagnostikován až po 80. 

roce věku.

Tento syndrom může být spojen i s jinými anomáliemi, a to 

s abnormálními systémovými artériemi, které zásobují oblast pra-

vé plíce drénované šavlovitou žílou, malou nebo chybějící pravou 

plicní artérií, hypoplazií pravé plíce, dextrokardií a abnormali-

tami bránice. Syndrom může být kompletní, tj. okysličená krev 

z pravé plíce je všechna odváděna do dolní duté žíly, a nebo ne-

kompletní, kdy je tam odváděna pouze část a část ústí fyziologic-

ky do levé síně.

V případě scimitar syndromu se hemodynamicky jedná o levo-

-pravý zkrat, který je tím významnější, čím větší část krve z pravé 

Poznámka redakce:
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Autorské po ky ny pro tuto rubriku jsou sa mo stat nou sou čás tí au tor ských po ky nů a jsou umís tě ny na internetu (http://www.geum.org/
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plíce odchází do dolní duté žíly. Někdy bývá spojen s defektem sep-

ta síní. Může být zjištěn pro obtíže, ale i náhodně, kdy je popsána 

na skiagramu hrudníku šavlovitá plicní žíla probíhající paralelně 

s pravou konturou srdečního stínu.

Klinicky se dětská forma projeví dechovou tísní, opakovanými 

infekcemi nebo srdečním selháním. Formy s manifestací po jed-

nom roce věku mívají méně bouřlivé symptomy, levo-pravý zkrat 

je v těchto případech méně závažný.

Diagnostickými metodami jsou CT angiografie nebo MR an-

giografie, které dokáží spolehlivě abnormální žilní drenáž pravé 

plíce zobrazit.

Léčba je obvykle chirurgická, zřídkakdy postačí radiologická 

intervence. Indikací chirurgického řešení je výrazný levo-pravý 

zkrat s plicní hypertenzí anebo přidružený syndrom sekvestrace. 

Obvyklým zákrokem je plicní resekce, optimálně lobektomie, vět-

šinou si však závažné zkraty s totální drenáží celé pravé plíce šav-

lovitou tepnou vyžádají pravostrannou pneumonektomii. Lepším 

řešením by samozřejmě byla derivace šavlovité tepny z dolní duté 

žíly do levé síně, tento zákrok se však ne vždy technicky vydaří. 

Alternativou s nejistým výsledkem pak je pokus o ucpání šavlovi-

té tepny radiologickou intervencí, tzv. „coilingem“.

Na scimitar syndrom bychom měli pomyslet i u dospělých, a to 

v situacích, kdy je nevysvětlitelná plicní hypertenze, nebo pode-

zření na sekvestraci plic. Proto vždy předoperačně při suspektní 

sekvestraci provádíme angiografické vyšetření, abychom zobrazili 

abnormální tepenné či žilní zásobení a tím předešli nepříjemným 

peroperačním komplikacím.
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Kapitoly z historie

Johannes Peter Müller

(14. 7. 1801 – 28. 4. 1858)

„Ze života učence je třeba si pamatovat kromě jeho děl jedině rok jeho 

narození a úmrtí“ – právě tak se německý anatom a fyziolog Johan-

nes Müller vyjádřil, když si od něj kdosi žádal životopisné údaje. 

My si však dovolíme být přece jen podrobnější, nebom jde o muže, 

o němž americký historik medicíny Sherwin B. Nuland ve své 

knize Lékařství v průběhu staletí napsal: „Existuje-li muž, jehož žáky 

lze spojovat se všemi velkými úspěchy dosaženými v medicíně v prostoru 

střední Evropy 19. století, pak jím je bezesporu Johannes Müller, biolog, 

srovnávací anatom, biochemik, patolog, psycholog a vynikající učitel“.

Narodil se v Koblenzi v rodině ševcovského mistra jako nej-

starší z pěti dětí. Otec dal na radu školního rady Schultzeho a po-

slal nadaného syna studovat. Po maturitě chtěl původně studovat 

teologii nebo práva, ale nakonec se rozhodl pro medicínu na uni-

verzitě v Bonnu. (Sám to později komentoval slovy: „Alespoň vím, 

co mám a komu sloužím“.)

V roce 1819 získal ještě jako student od lékařské fakulty cenu 

za nejlepší práci odevzdanou v soutěži na téma O dýchání embrya. 

Rakouský historik medicíny Hugo Glaser uvádí ve své knize Od 

Hippokrata k Pavlovovi, že výzkum k této práci stál život mnoho zví-

řat, o čemž se vypráví řada příhod. Například o tom, jak Johannes 

vyvolal spor s krčmářem v jistém hostinci, aby jeho přátelé mohli 

zatím odchytit hospodského březí kočku, nebo že vydal poslední 

peníze, aby mohl zkoumat ještě nenarozené jehně. Zapálený Jo-

hannes během jednoroční vojenské služby, když stál sám na strá-

ži, sbíral pavouky, usazené ve strážním domku (později se k pa-

voukům vrátil a studoval jejich dýchací orgány). Pozoroval stále 

i své vlastní tělo a nutil je k mimořádným svalovým výkonům, aby 

mohl studovat průběh některého pohybu.

V Bonnu zakončil v roce 1822 ve svých 21 letech studia me-

dicíny promocí. Již zmíněný školní rada Schultze se mezitím stal 

referentem na pruském ministerstvu výuky. Ani zde na svého 

chráněnce nezapomněl a zařídil mu stipendium, které umožnilo, 

aby se Johannes Müller v Berlíně zabýval anatomií a fyziologií. Po 

roce se vrátil do Bonnu a v pouhých 23 letech se již habilitoval na 

soukromého docenta. Za další dva roky byl jmenován mimořád-

ným profesorem a v roce 1830 pak řádným profesorem anatomie 

a fyziologie na univerzitě v Bonnu. Téma jeho nástupní přednáš-

ky v Bonnu bylo O potřebě fyziologie k filosofickému chápání přírody. 

V roce 1833 pak odešel na lékařskou fakultu berlínské univerzity 

přednášet anatomii, fyziologii, embryologii, paleontologii a pato-

logickou anatomii. Současně zde zastával funkci ředitele Anato-

mického muzea.

Johannes Müller byl současníkem našeho Jana Evangelisty 

Purkyně (1787–1869). Společný měli i vztah k významnému fy-

ziologovi Karlu Asmundu Rudolphimu (1771–1832) – Müller jej 

navzdory svému mládí vystřídal ve funkci vedoucího katedry na 

berlínské univerzitě, Purkyně se stal jeho zetěm. Již v době své-

ho působení v Bonnu se začal Müller odklánět od přírodní filoso-

fie a věnoval se důkladným vědeckým experimentům. V té době 

podal mj. důležité poznatky, týkající se vývoje rozmnožovacího 

ústrojí. Po něm jsou také nazvány Müllerovy kanálky ve vývo-

dech prvoledviny.

Nejvíce se proslavil svými výzkumy v oblasti fyziologie lidských 

smyslů, především svou teorií o specifické energii. Učil, že každý 

lidský smysl je upraven tak, že přivádí k vědomí jistý druh ener-

Josef Švejnoha
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gie: zrak světlo, sluch vlnění vzduchu, tepelný smysl v kůži teplo, 

hmat mechanický tlak. Tehdy stanovil svá tři základní pravidla: 

1. Smyslový orgán, podrážděný libovolným podnětem, odpoví-

dá stále stejně, pouze v závislosti na intenzitě podnětu; 2. Každý 

smyslový orgán odpovídá na podráždění svým specifickým způ-

sobem; 3. Smyslový orgán je schopen bez vnějšího podráždění vy-

volat fantastický smyslový počitek.

Na základě svých subjektivních pozorování se zabýval také 

smyslovými klamy, hlavně zrakovými, nebom k takovým výplodům 

obrazotvornosti měl zvláštní sklon, podobně jako již zmíněný Jan 

Evangelista Purkyně nebo slavný německý básník a filosof  Johann 

Wolfgang Goethe (1749–1832), jemuž v roce 1826 poslal svou 

právě vydanou knihu o fyziologii zrakového ústrojí.

Na svých dlouhých každoročních výzkumných cestách k mořím 

(uskutečnil jich více než 20) studoval mořskou biologii. Dlouho 

se pídil po žralokovi, aby si ověřil, zda měl pravdu starořecký filo-

sof Aristoteles (384–332 př. n. l.), když počítal žraloky k savcům 

a přisuzoval jim placentu, nad čímž se mnozí vědci usmívali. Od 

roku 1840 se věnoval zejména systematickým problémům srovná-

vací anatomie a mořské biologie. 

Řadu svých závěrů učinil Johannes Müller na základě mikro-

skopických pozorování. Pod mikroskopem např. studoval u člověka 

červené krvinky. Byl to právě on, kdo zavedl do vyšetřování krve 

chemické metody. Vrcholem jeho díla je práce o stavbě vyměšova-

cích žláz z roku 1830, kterou vyvrátil do té doby uznávané názory. 

Dokázal pokusy na holubech, že poruchy rovnováhy mohou vznik-

nout i zničením vnitřního ucha. Prokázal rovněž, že v prodloužené 

míše je kromě jiných reflexních center i ústředí dýchací.

Zkoumání míšních kořenů se Johannes Müller věnoval velmi 

důkladně. Navázal přitom na práce skotského chirurga Charlese 

Bella (1744–1842), jenž sdělil, že přední kořeny míšní jsou mo-

torické a zadní pak senzitivní, a francouzského lékaře Francoise 

Magendieho (1783–1855) – ten mj. prohlásil: „Když dělám poku-

sy, tak mám jen oči a uši a vůbec nemám mozek“. Müller závěry obou 

těchto vědců potvrdil pokusy na žábách a publikoval je v práci na-

zvané Potvrzení Bellovy poučky o různé funkci dvojích míšních kořenů 

novými rozhodujícími pokusy.

Uveřejnil celkem 267 odborných prací, z čehož bylo 28 vel-

kých děl. V tisku to představovalo 950 archů a k tomu 350 ta-

bulek. V roce 1833 vyšel první díl a o sedm let později druhý díl 

jeho Učebnice fyziologie člověka. Jedná se o nejlepší a největší dílo, 

které spatřilo světlo světa od dob švýcarského lékaře Albrechta 

von Hallera (1708–1777), a stalo se základním vodítkem pro celé 

generace lékařů. Müller si v něm všímal také otázek srovnávací 

anatomie a patologických problémů. Byl vitalistou – stoupencem 

„životní síly“. Od něho také pochází výrok: „Nikdo nemůže být psy-

chologem, kdo není fyziologem“.

Johannes Müller vychoval ze svých žáků řadu významných 

fyziologů druhé poloviny 19. století. Za všechny zde jmenujme 

anatoma a fyziologa Theodora Schwana (1810–1882), pro něhož 

bylo Müllerovo učení východiskem jeho pozdější buněčné teorie, 

dále anatoma a histologa Jacoba Henleho (1809–1885) a přede-

vším patologa Rudolfa Virchowa (1821–1902). Byl opakovaně 

děkanem lékařské fakulty i rektorem univerzity. Byl také aktiv-

ním členem Společnosti německých přírodovědců a lékařů, zalo-

žené v roce 1822 romantismem ovlivněnými vědci, a také od roku 

1834 zakladatelem, vydavatelem a redaktorem rozsáhlého časo-

pisu Archiv fyziologie…

Tvrdí se, že Johannes Müller byl velmi vážný, až zasmušilý muž, 

který stále hledal a stále pochyboval. Věřil jen tomu, co viděl na 

vlastní oči a slyšel na vlastní uši. Říká se, že při svých přednáškách 

stával před studenty jako římská socha, hovořil suše, těžkopádně 

a nesrozumitelně. Jedinými světlými body v jeho životě byly nedě-

le a svátky, při nichž často zajížděl na mořské pobřeží. Americký 

historik medicíny Henry Sigerist charakterizuje Müllera takto: 

„Na žádném z vypočítaných polí neučinil fundamentálních objevů, ale 

vše, čeho se chopil, bylo od něho prohloubeno“. 

Konec jeho nepříliš dlouhého života byl uspíšen nešmastnou ná-

hodou. V roce 1855 pobýval za svými vědeckými výzkumy v Nor-

sku. Na zpáteční cestě do Německa byla loa, na které se plavil, 

poškozena a potopila se. Jeho asistent se utopil a on sám byl stěží 

zachráněn. Touto událostí bylo jeho zdraví silně otřeseno. Za tři 

roky nato pak zemřel zřejmě na cévní mozkovou příhodu. Není to 

stoprocentně doloženo, nebom ohledání své mrtvoly, jež by mohla 

odhalit příčinu jeho smrti, výslovně zakázal.

Mgr. Josef Švejnoha

U Kombinátu 39

100 00 Praha 10
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15. setkání pneumologů na Štiříně

3. června 2010

I v letošním roce máme to potěšení představit svých čtenářům suplementum, které 

vzniklo díky mediálnímu partnerství časopisu Kazuistiky v alergologii, pneumologii 

a ORL a tradičního, letos již patnáctého setkání pneumologů na Štiříně.

V prostředí atraktivního konferenčního centra, umístěného v zámeckém areálu 

barokního zámku a parku ve Štiříně, se sešlo téměř 150 pneumologů i lékařů dalších 

odborností, aby vyslechli přednášky věnované multidisciplinární diagnostice plicních 

nemocí a intenzivní péči v pneumologii. Vyzvaní přednášející zastupovali pracoviště 

různých oborů především ze dvou klinických pracovišm Fakultní Tho mayerovy ne-

mocnice v Praze a Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Hlavními organizátory byli 

přednosta Pneumologické kliniky FTN prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc., a primář-

ka téže kliniky doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D. Bloku přednášek, věnované-

mu intenzivní péči, spolupředsedal také MUDr. Jan Chlumský z JIP Pneumologické 

kliniky FTN.

Karel Vízner

Ohlédnutí…

S U P L E M E N T U M  1
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15.  SETK Á NÍ
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3. června 2010

zámek Štiřín
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Suplementum našeho časopisu jako 

sborník příspěvků ze Setkání pneumo-

logů na Štiříně

Ředitel Fakultní Thomayerovy nemocnice, MUDr. Karel Fi-

lip, CSc., MBA, uvádí konferenci. Za předsednickým stolem 

prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc., a doc. MUDr. Martina Va-

šáková, Ph.D.

Odborná diskuse pokračuje v kuloárech štiřínského konfe-

renčního centra nad šálkem kávy…

Jakmile přednášky zač-

nou, nezbude jediné 

volné místo v sále
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Národní konference k Roku plic:

Český přínos v programech WHO

25. května 2010, Praha

Květnová konference se zařadila k dalším aktivitám, které or-

ganizuje Česká aliance proti chronickým respiračním onemocně-

ním (ČARO) v rámci celosvětové kampaně Rok plic 2010. Spolu-

pořadatelem byla Kancelář WHO v České republice. 

Významu konference odpovídal jak seznam pozvaných hos-

tů, tak zvolené místo setkání – Pantheon Historické budovy Ná-

rodního muzea v Praze.

Konferenci zahájil prof. Vítězslav Kolek, předseda ČARO, kte-

rý se ujal role průvodce dalším programem. V úvodu pozdravili 

účastníky konference Mgr. Dana Jurásková, ministryně zdravot-

nictví ČR, prof. Jaroslav Blahoš, předseda České lékařské spo-

lečnosti JEP, prof. Peter Krištúfek, prezident Slovenské lékařské 

společnosti, a PhDr. Michal Lukeš, generální ředitel Národního 

muzea. WHO zastupovala MUDr. Alena Šteflová.

Následující přednášky dokumentovaly současnou situaci ve 

všech hlavních oblastech respirační medicíny a dále činnost od-

borných společností (České pneumologické a ftizeologické spo-

lečnosti a České společnosti alergologie a klinické imunologie) 

a aktivity ČARO, Českého občanského sdružení proti chronické 

obstrukční plicní nemoci (ČOPN) a České iniciativy pro astma 

(ČIPA). Pozvání přijali přední čeští odborníci, které jistě není 

třeba podrobně představovat, stejně jako jsou dostatečně zná-

my hlavní oblasti jejich odborného zájmu – prof. Václav Špičák, 

Rok plic v České republice

MUDr. Michael Vít, MUDr. Eva Králíková, MUDr. Viktor Kašák, 

prof. Petr Pohunek, prof. Pavel Pafko a prof. Jana Skřičková. Re-

spirační zdraví jistě není pouze záležitostí lékařů, či zdravotní-

ků obecně. PaedDr. Lenka Kubrichtová představila projekt ČIPA 

s názvem „7A – 7× o alergii a astmatu pro školu“, jehož hlavním 

cílem je zvýšit odbornou kvalifikaci pedagogů a dalších pracovní-

ků mateřských, základních a středních škol v problematice aler-

gických onemocnění a astmatu. Pacientské organizace na konfe-

renci zastupovala Mgr. Tereza Tesařová, která hovořila o činnosti 

Klubu nemocných cystickou fibrózou.

Respirační onemocnění představují kvůli rostoucí incidenci, 

snížení kvality života pacientů, vysoké mortalitě i ekonomickým 

nákladům významný problém. Kampaň Rok plic by měla přispět 

především ke zlepšení informovanosti veřejnosti (odborné i laic-

ké) v této oblasti, které by mělo vést ke zlepšení diagnostiky, léč-

by i výzkumu plicních nemocí. 

Gabriela Bjalkovská

Prof. Vítězslav Kolek, předseda České aliance proti chronic-

kým respiračním onemocněním (ČARO)

Mgr. Dana Jurásková, ministryně zdravotnictví ČR
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Alergická rýma – nemoc, nebo banalita?

Uvedený název patřil březnovému setkání věnovanému pro-

blematice alergické rýmy. Pořádající společnost AMI Communi-

cations pozvala odborníky z nejpovolanějších – doc. MUDr. Víta 

Petrů, CSc., vedoucího lékaře Centra alergologie a klinické imu-

nologie Nemocnice Na Homolce v Praze a předsedu České společ-

nosti alergologie a klinické imunologie, a MUDr. Irenu Krčmovou, 

CSc., zástupkyni přednosty Ústavu klinické imunologie a alergo-

logie FN Hradec Králové a členku výboru ČSAKI. 

Název setkání byl zvolen velmi příhodně. Odhaduje se, že 

v České republice trpí příznaky alergické rýmy (AR) pětina až 

čtvrtina dospělé populace a více než 16 % dětí. Prevalence AR 

má stoupající trend, podobně jako je tomu u dalších alergických 

chorob (podle dostupných údajů se např. u dětí ve věkové skupi-

ně 5–17 let v období 1996–2006 téměř ztrojnásobila). Řada po-

stižených však své potíže bagatelizuje a nepokládá je za onemoc-

nění, které by bylo třeba léčit – lékařskou pomoc vyhledá méně 

než polovina z nich. (Alergická) rýma zasluhuje také větší po-

zornost lékařů. Bylo prokázáno, že toto onemocnění, jakkoli je 

považováno za „banální“, významným způsobem snižuje kvalitu 

života nemocných.

Alergická rýma je považována za součást „alergického kom-

plexu“, což souvisí s pohledem na alergii jako na systémové one-

mocnění. Toto hledisko je třeba mít na paměti u pacientů léčených 

s některou z alergických chorob. Doc. Petrů vyzdvihl nutnost me-

zioborové spolupráce mezi praktickým lékařem, alergologem, ORL 

specialistou, pneumologem i dalšími odborníky.

Často probíraným tématem je vztah AR a astmatu. Prevalen-

ce astmatu u nemocných s AR se odhaduje na 40 % (oproti 8 %, 

což je hodnota udávaná pro celou populaci), prevalence AR u ast-

matiků se pohybuje v rozmezí 80–90 % a je tedy až čtyřikrát vyš-

ší než celková prevalence AR. U nemocných s AR se předpokládá 

3–4krát vyšší riziko rozvoje astmatu, více jsou ohroženi pacienti 

s celoroční AR. MUDr. Krčmová uvedla, že pacienti s perzistují-

cí AR by měli být  vyšetřeni pro možnou diagnózu bronchiálního 

astmatu a pacienti s bronchiálním astmatem by měli být vyšetřeni 

pro diagnózu rýmy. Užitečnost takového postupu doložila kazuis-

tikou – 47letý muž trpěl přibližně 10 let příznaky celoroční rýmy, 

lékaře však vyhledal až poté, co se k nim připojila i námahová 

dušnost. Kromě diagnózy AR bylo zachyceno asthma bronchiale 

alergického typu. Při odpovídající léčbě obou chorob symptomy 

AR zcela vymizely a astma je pod dobrou kontrolou.

Definice AR se opírá především o nosní příznaky vyvolávané 

kontaktem s příčinnými alergeny na podkladě IgE mediovaného 

zánětu nosní sliznice. Oba přednášející však shodně zdůraznili 

Zpráva

Gabriela Bjalkovská

také oční symptomy, které byly zaznamenány až u 70 % nemoc-

ných. Nejčastějšími „spouštěči“ AR jsou sezónní pylové alergeny, 

dále alergeny plísní, z celoročně přítomných pak alergeny roztočů 

a zvířecí alergeny. Je třeba zmínit vliv škodlivin v ovzduší a kouře-

ní, spouštěcím faktorem může být rovněž virová infekce, fyzická 

zátěž, stres, užívané léky (k. acetylsalicylová a další nesteroidní 

antiflogistika) aj.

Klasifikace AR prošla v posledních letech některými změnami 

a v současné podobě zohledňuje kromě samotných příznaků také 

jejich vliv na kvalitu života pacientů. Vychází z dokumentu ARIA 

(Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) – iniciativa ARIA 

vznikla na půdě WHO v roce 1999, první dokument byl publiko-

ván v roce 2001 (v ČR o rok později), aktualizace pak v roce 2008. 

AR se v souladu s ní rozděluje na intermitentní (trvající méně než 

4 dny v týdnu nebo méně než 4 týdny v průběhu roku) a perzistu-

jící (trvající déle než 4 dny v týdnu a déle než 4 týdny v průběhu 

roku). Klinický obraz, přítomnost a tíže jednotlivých příznaků se 

u obou typů AR poněkud liší (intermitentní AR typicky provází 

kýchání, vodnatá sekrece a oční symptomy, u perzistující AR na-

cházíme nosní obstrukci, často i poruchy čichu, chronickou sinu-

sitidu a asthma bronchiale, jak už bylo zmíněno výše). Podle tíže 

je rozlišována lehká, středně těžká a těžká AR.

Součástí diagnózy AR by měla být pečlivě odebraná anamnéza, 

která může (ale nemusí) odhalit vazbu na příčinný alergen, dále 

objektivní a alergologické vyšetření (kožní prick-testy, vyšetření 

IgE protilátek v krvi, u pozdního typu přecitlivělosti stanovení 

počtu eozinofilů z krevního obrazu a hladiny ECP – eozinofilního 

kationického proteinu). V rámci diferenciální diagnózy je vhod-

né zvážit nealergické příčiny rýmy, infekční, anatomické a jiné 

(např. deformace nosní přepážky, nosní polypy, cysta ve vedlejší 

nosní dutině ad.).

Prvním krokem v léčbě AR je omezení kontaktu s příčinným 

alergenem, pokud je to možné (v řadě případů bohužel pacienti 

doporučená opatření nedodržují, stačí zmínit případy „nežádou-

cích“ zvířecích mazlíčků…) a vyhýbání se agresivním inhalačním 

vlivům (kromě znečištěného ovzduší, cigaretového kouře a prachu 

také např. extrémním teplotám). Pro medikamentózní léčbu AR 

jsou vyhrazena antihistaminika, u perzistující AR a středně těžké až 

těžké intermitentní AR jsou lékem první volby lokální kortikostero-

idy. Bylo prokázáno, že topické nosní steroidy jsou schopny díky 

svému protizánětlivému efektu pozitivně ovlivnit i oční příznaky 

AR. Místně lze aplikovat také kromony. U pacientů s AR a astma-

tem jsou doporučeny antileukotrieny. 

V indikovaných případech je metodou volby specifická alerge-

nová imunoterapie.
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V této souvislosti byly citovány výsledky mezinárodní studie, 

které se zúčastnilo 1 482 rinitiků: 43 % pacientů z tohoto soubo-

ru aplikují v léčbě AR dva a více léků, přitom ale méně než 10 % 

z nich při vícečetné terapii skutečně dosáhlo kontroly nad přízna-

ky onemocnění. Je tedy třeba věnovat pozornost volbě i skladbě 

užívaných léků, včetně těch, které si pacienti pořizují sami. MUDr. 

Krčmová důrazně varovala před dlouhodobým užíváním volně pro-

dejných dekongestiv, jejichž spotřeba je v ČR velmi vysoká a mnoho 

nemocných tímto způsobem bez konzultace s lékařem „řeší“ své 

obtíže. Tolik oblíbené „nosní kapky“ by však měly být apliková-

ny max. 10 dnů, po této době bezprostředně hrozí vznik medika-

mentózní rýmy, která je velmi obtížně léčitelná. Kromě toho mají 

i řadu nežádoucích účinků.

Prozatím nebyl prokázán efekt alternativních metod léčby, ho-

meopatie či akupunktury; u různých potravních doplňků, které 

řada nemocných vyhledává, je třeba myslet na možnou alergickou 

reakci na některou jejich složku. Naproti tomu je možno jako pod-

půrnou léčbu AR doporučit klimatoterapii, jógu, inhalace a výpla-

chy nosu solnými roztoky.

Compliance léčených pacientů závisí na mnoha faktorech: na 

typu a frekvenci užívaných léků (nejvýhodnější je podání jednou 

denně), nástupu jejich účinku (ve vztahu k subjektivně vnímané 

tíži příznaků AR), na možných nežádoucích účincích aj. Správ-

ná léčba však může podstatným způsobem zlepšit kvalitu života 

nemocných a zabránit rozvoji komplikací. Důležitá je opakova-

ná edukace. 

Pro lékaře, kteří se velmi pravděpodobně ve svých ordinacích 

budou setkávat s alergickou rýmou stále častěji, doplnila MUDr. 

Krčmová na závěr citát Davida Sacketta: „Nejdůležitějším léčebným 

prostředkem, který vždy budete mít, je vaše osobnost“.
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