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Editorial

Obrázek na obálce:

Chrysanthemum 

coccineum Willd.

(Řimbaba červená)

Kopretina (řimbaba) půvo-

dem z Kavkazu, nesmírně 

oblíbená mezi zahrádká-

ři a zahradníky. V lidovém 

léčitelství se využívá jako 

léčivka (květ a na*). Ob-

sažený cinerin a pyretrin 

jsou přirozenými insektici-

dy (lidem neškodí), v hu-

mánní medicíně se rostli-

na využívá proti střevním 

parazitům. Pro nádher-

né květy se pochopitel-

ně hodí i k řezu do vázy 

a na květinové dekorace.

(foto GEUM – Mgr. Karel Vízner)

Co se dozvíme zítra?

Sám se sbírání slavných výroků, aforismů či filmových citátů nevěnuji, ale zcela chápu vášeň mnoha lidí, kteří 

jejich kouzlu propadli. Jistě nejen mezi mými, ale i mezi vašimi přáteli, se takoví najdou.

Koneckonců jde o zálibu úctyhodnou a s prastarou tradicí. Sbírky aforismů můžeme najít už v antické lite-

ratuře. Za raného novověku snad nebylo slavného učence či umělce (koneckonců tenkrát to nemusel být zásadní 

rozdíl), který by sbírku aforismů nevydal nebo alespoň nezařadil slavné výroky či bonmoty do svých děl.

Jsem si vědom rizik, která s sebou bonmoty a aforismy přinášejí v literární a redakční práci – autoru se může 

snadno stát, že v nadšení nad precizními a vtipnými výroky, častěji promlouvá ústy jiných, než aby se snažil for-

mulovat vlastní postoje a myšlenky. Některé z výroků slavných (raději však vtipných a důvtipných) osobností 

však mám rád natolik, že si je hýčkám v mysli a někdy neodolám je použít ve svých textech.

Nedávno jsem již poněkolikáté navštívil se svými dětmi IQ park v libereckém zábavním centru Babylon. 

Jde v podstatě o velkou hernu, kde si mohou děti (soudě podle sebe i dospělí) pohrát  s neuvěřitelným množstvím 

nejroztodivnějších „hraček“, které je seznamují se základními principy různých oborů fyziky. Součástí tohoto IQ 

parku je i velmi vtipná sbírka citátů, které dokazují, že i vizionáři, vynikající myslitelé či velcí muži a ženy této 

planety, nemusí mít vždy pravdu ve svém odhadu budoucnosti. Za všechny si dovolím ocitovat výrok Billa Gate-

se: „256 kB bude dost pro každého“.

Kdekoliv jinde by tato malá sbírka „slavných omylů“ mohla působit poněkud škodolibě. V libereckém IQ 

parku, kde se děti učí poznávat, jak funguje svět a jeho přírodní zákony, však dostává nový rozměr. Podněcuje 

kritického ducha, ukazuje, že poznání je nekončící proces, kdy nové poznatky vyrůstají na práci našich předchůd-

ců, by@ je v mnoha ohledech překonávají.

Liberecký IQ park je nestátní, plně komerční aktivita, kterou provozuje místní hotel. V dnešní době přihloup-

lých televizních seriálů, zcela ducha prostých „show“, kterých jsou plná média včetně těch tzv. veřejnoprávních, 

je projekt tohoto rozsahu a zaměření, téměř zjevením.

Dovolím si rozloučit se jedním z filmových výroků, které mě osobně přirostly k srdci. Je ze sci-fi komedie (plné 

pitoreskních mimozemš@anů) – Muži v černém (Men in Black).

„Před 1 500 lety všichni věděli, že Země je středem vesmíru. Před 500 lety každej na týhle planetě věděl, 

že Země je placka. A ty jsi před 15 minutami věděl, že jsme na týhle planetě sami. TeI si představ, co se dozvíš 

zítra“.

S přáním krásného babího léta a příjemného podzimu

 Karel Vízner

šéfredaktor
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Sekundární urtikárie a nemoc chladových 

aglutininů jako komplikace infekce způso-

bené Mycoplasma pneumoniae

Souhrn:

Mycoplasma pneumoniae způsobuje převážně endemická onemocnění dýchacích cest, 

většinou s nekomplikovaným průběhem. Jsou však popsány i barvité komplikace prová-

zené řadou vedlejších laboratorních nálezů. Ve sdělení popisujeme případ 35leté ženy, 

která prodělala mykoplazmovou infekci dýchacích cest komplikovanou vznikem sekun-

dární urtikárie a nemocí chladových aglutininů s extrémně vysokými titry chladových 

protilátek.

Summary:

Secondary urticaria and cold agglutinin disease as a complication of Mycoplasma 

pneumoniae infection 

Mycoplasma pneumoniae causes mostly endemic uncomplicated respiratory tract in-

fections. However, there various complications accompanied by adjoining laboratory 

findings are possible. Here we report a case of 35-year-old woman with respiratory 

tract infection caused by Mycoplasma pneumoniae complicated by secondary urticaria 

and cold agglutination syndrome with extremely high titer of cold agglutinins.

Králíčková, P., Smolej, L., Řeháček, V., Krčmová, I. Sekundární urtikárie a nemoc chladových aglutini-

nů jako komplikace infekce způsobené Mycoplasma pneumoniae. Kazuistiky v alergologii, pneumologii 

a ORL 7, č. 3: 4  –7, 2010.

Klíčová slova:

� Mycoplasma pneumonie 

� urtikárie

� nemoc chladových 

aglutininů

Key words:

� Mycoplasma 

pneumoniae

� urticaria

� cold agglutinin 

syndrome

Pavlína Králíčková1, Lukáš Smolej2, Vít Řeháček3, 

Irena Krčmová1

1Ústav klinické imunologie a alergologie, FN Hradec Králové
2II. interní klinika – oddělení klinické hematologie, LF UK a FN Hradec Králové
3Transfúzní oddělení, FN Hradec Králové

Úvod

Mycoplasma pneumoniae jsou nejmenší prokaryota, která jsou 

schopná růstu na umělých půdách. Nesyntetizují peptidoglykan 

a proto nemají pevnou buněčnou stěnu. Mají výrazně parazitický 

způsob života. Do nitra buněk však nepronikají, ale extracelulárně 

parazitují na povrchu membrán napadených buněk.

Mykoplazmata způsobují četné endemické infekce dýchacích 

cest v období pozdního léta až podzimu, často s asymptomatickým 

průběhem. Klinicky se manifestuje pouze 5–10 % případů, nejčas-

těji pod obrazem tracheobronchitidy či faryngitidy s dráždivým 

záchvatovitým kašlem, bolestí v krku a zarudnutím hltanu, může 

být přítomna i sekrece z nosu a krční lymfadenopatie. V menšině 

případů probíhají pod obrazem pneumonie (5–10 % nemocných), 

a to obvykle u dětí či mladších dospělých (Beneš 2009; Greenwo-

od et al. 1999; Toršová et Medková 2001). Odhaduje se však, že 

etiologický podíl mykoplazmat ve skupině komunitních pneumonií 

činí kolem 20 % (Honeybourne 2001). Nevinně vyhlížející myko-

plazmata však mohou na straně druhé způsobit velmi pestré kom-

plikace (viz tab. č. 1) (Candler et Dale 2004; Gupta et al. 2005; 

Toršová et Medková 2001; Yoshiyama et al. 2008).

Z pohledu alergologa je významný jejich vztah k exacerbacím 

bronchiálního astmatu (Hassan et al. 2008) a četným kožním 

komplikacím (Kano et al. 2007; Wu et al. 2009). Laboratorně, 

spíše jako vedlejší nálezy, nacházíme zvýšené hodnoty imuno-

komplexů, chladových aglutininů či autoprotilátek (např. anti-

kardiolipinové).

V patogenezi komplikací se uplatňuje mj. toxické působení vy-

lučováním peroxidů a superoxidů. Mykoplazmata mají dále schop-

nost dlouhodobě perzistovat v respiračním traktu a navozovat tak 

vystupňovanou imunitní reakci se silnou produkcí prozánětlivých 

cytokinů (Beneš 2009).
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Onemocnění obvykle odeznívá bez nutnosti další léčby, v těž-

ších případech je doporučována prodloužená léčba makrolidy po 

dobu 2–3 týdnů. S ohledem na to, že se jedná pouze o bakteriosta-

tická antibiotika, mohou i po takto nastavené léčbě mykoplazmata 

perzistovat v dýchacích cestách i několik týdnů až měsíců. Léčba 

jednotlivých komplikací závisí na jejich povaze a neliší se od obec-

ných doporučení (Greenwood et al. 1999).

Kazuistika

V listopadu roku 2007 byla na našem pracovišti na vlastní 

žádost vyšetřena 35letá žena pro náhle vznikající rozsáhlé otoky 

dolních končetin a rtů s kožními projevy ve formě silně svědivých 

růžových pupenů o průměrů kolem 10 centimetrů.

Rodinná anamnéza nemocné byla bezvýznamná. V dětství byla 

přechodně sledována pro mikroskopickou hematurii. V 15 letech 

prodělala infekční mononukleózu. Ve 30 letech byla vyšetřována 

hematologem pro náhodný nález leukopenie 2,75×109/l (podíl 

granulocytů 58 %). Původ se jednoznačně nezdařilo zjistit, prav-

děpodobný byl vztah k prodělané infekci. Od 33 let byla sledována 

spádovým alergologem pro perzistující rinitidu s vazbou na travi-

ny, bez projevů bronchiálního astmatu.

Při vyšetření nemocná udávala, že se jí v posledním týdnu na 

kůži těla tvořily svědivé skvrny o průměru kolem 10 cm. Chůze bo-

sou nohou po koberci vyvolávala vznik masivních otoků chodidel. 

Mimo to jí bez zjevné příčiny výrazně otékaly rty. Jako zhoršující 

faktor působil i chlad. Otoky přetrvávaly v dané lokalizaci něko-

lik hodin. Udala, že u ní doznívá (asi tři týdny probíhající) infek-

ce dýchacích cest spojená se suchým, dráždivým kašlem. Po dobu 

infekce nemocná nezaznamenala zvýšenou tělesnou teplotu.

Objektivně se jednalo o anxiózní ženu, při vyšetření bez pro-

jevů urtikárie, avšak nápadná byla cyanóza rtů a rukou. Poslecho-

vě byly přítomny polopřízvučné chrůpky při obou plicních bazích. 

Ostatní interní nález byl fyziologický. 

Již úvodní laboratorní vyšetření odhalila komplikace. Krevní 

obraz, který početně nevybočoval z mezí normy, bylo možné změ-

řit až po dvouhodinové inkubaci při teplotě 37 °C. Bylo tak vyslo-

veno podezření na přítomnost chladových aglutininů. Biochemické 

vyšetření i močový nález byly také v normě. Při imunohematolo-

gickém vyšetření na transfúzním oddělení byla zjištěna extrémní 

hodnota titru chladových aglutininů, a to 1 : 16 777 216 (měřeno při 

4 °C)! Z dalších doplněných laboratorních vyšetření nebyla zazna-

menána přítomnost paraproteinu či kryoglobulinů. Autoimunitní 

původ vylučovala negativita autoprotilátek (antinukleární protilát-

ky (ANA), autoprotilátky proti extrahovatelným nukleárním anti-

genům (ENA), autoprotilátky proti antigenům cytoplazmatických 

granulí neutrofilních granulocytů (ANCA), protilátky proti Saccha-

romyces cerevisiae (ASCA), protilátky proti tyreoglobulinu i tyreo-

peroxidáze). Imunofenotypizační vyšetření periferní krve odhalilo 

vysoký podíl gamma/delta T-lymfocytů (30 %). Celkové IgE bylo 

565 IU/ml (norma do 200 IU/ml) a v rámci specifických IgE byla 

potvrzena pozitivita směsí časných (GX1) 28,6 U/ml i pozdních 

travin (GX4) 14,56 U/ml, Dermatophagoides pteronyssinus (D1) 4,51 

U/ml, Dermatophagoides farinae (D2) 6,38 U/ml (norma specifických 

IgE do 0,35 U/ml). Sérologické vyšetření potvrdilo přítomnost pro-

bíhající infekce Mycoplasma pneumoniae: protilátky IgM 25 AU/ml, 

SEKUNDÁRNÍ URTIKÁRIE A NEMOC CHLADOVÝCH AGLUTININŮ JAKO KOMPLIKACE INFEKCE ZPŮSOBENÉ…

Barrová Yvonne M. (1932) – britská viroložka. Vystudovala University of London v roce 1966. V rámci své disertační práce (1964) v Middlesex Hospital za přispění svého kon-

zultanta Michaela Anthony Epsteina publikovala objev nového herpetického viru, dnes nesoucího také její jméno (virus Epsteina a Barrové; EBV). Dnes žije v Austrálii. (zdroj in-

formací: archiv redakce)

Epstein Michael Anthony (1921) – britský patolog. Spoluobjevitel viru EBV, autor více než 240 statí v odborných časopisech, autor či editor 5 vědeckých knih, nositel řady brit-

ských vědeckých ocenění. Studoval na St. Paul’s School v Londýně, Trinity College v Cambridge a Middlesex Hospital Medical School, profesorem patologie (1668–1985) University 

v Bristolu. (zdroj informací: archiv redakce)

Henoch Eduard Heinrich (1820–1910) – německý pediatr. Medicínu vystudoval na Univerzitě v Berlíně, kde mezi jeho učitele patřili H. M. Romberg a J. L. Schönlein. V roce 1844 

se stal asistentem na Univerzitní poliklinice v Berlíně. V roce 1860 si v Berlíně otevřel vlastní dětskou polikliniku. V roce 1872 byl po Hermannu Ebertovi jmenován ředitelem dět-

ské kliniky nemocnice Charité. Za jeho působení klinika významně rozšířila svou působnost. Svým popisem případu purpury spojené s abdominální bolestí (1868) navázal na práci 

svého učitele J. L. Schönleina, proto toto onemocnění dodnes nese jejich jméno – Henoch-Schönleinova purpura, někdy též Henochova purpura. (zdroj informací: archiv redakce)

komplikace četné vzácné

exacerbace asthma bronchiale meningoencefalitida

kožní exantémy, urtikárie, erythema nodosum plicní absces

pleuritis perimyokarditida

nemoc chladových aglutininů glomerulonefritida

arthritis vážné kožní komplikace (leukocytoklastická vaskulitida, 

Henoch-Schoenleinova purpura, erythema multiforme 

Hebrae)

neurologické komplikace (encefalopatie, transverzální mye-

litida, syndrom Guillain-Barré)

disseminovaná intravaskulární koagulace

hemofagocytární syndrom

Tab. č. 1: Možné komplikace provázející infekce způsobené Mycoplasma pneumoniae
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IgA 30,8 AU/ml, IgG 35 AU/ml. Doplněná zobrazovací vyšetření 

– RTG plic a UZ břicha nepotvrdily přítomnost pneumonie, ložis-

kového postižení či lymfadenopatie. 

Nemocná byla odeslána k rozhodnutí o dalším postupu na 

oddělení klinické hematologie, kde v souladu s již provedenými 

vyšetřeními nebyla zjištěna klinicky významná hemolýza. Přímý 

antiglobulinový test byl slabě pozitivní (+) s C3d složkou kom-

plementu při zcela normální hladině retikulocytů. Léčebně bylo 

doporučeno pouze bedlivé sledování.

Případ byl uzavřen jako infekce způsobená Mycoplasma pneu-

moniae komplikovaná akutní urtikárií s rysy angioedému a nemocí 

chladových aglutininů bez známek hemolýzy. Pacientka byla pouče-

na o režimových opatřeních (chránit se před chladem a teplotními 

změnami). K doléčení infekce byl nasazen klarithromycin 500 mg 

p. o. po 24 hodinách na tři týdny, pro urtikárii pak desloratadin 5 mg 

denně p. o. dlouhodobě. Nemocná byla poučena o nezbytnosti vy-

hledat okamžitě lékaře při prvních známkách hemolýzy. 

Během několika dní došlo k odeznění otoků i urtikárie. Akro-

cyanóza přetrvávala ještě pět měsíců (do dubna 2009). Pacientka 

sama vysadila léčbu antihistaminiky. S nástupem podzimu 2009 

se vrátily pouze projevy urtikárie bez angioedémů či akrocyanó-

zy s dobrou odezvou na opětovně nasazená antihistaminika. Titry 

chladových aglutininů však přetrvávaly a přetrvávají ve vysokém 

množství doposud (viz. tab. č. 2). V roce 2009 pacientka otěhot-

něla. Těhotenství i porod proběhly zcela bez komplikací, po ce-

lou dobu nedošlo ke vzniku hemolýzy. I nadále je klinický stav 

nemocné zcela uspokojující, při pravidelné léčbě antihistaminiky 

bez známek urtikárie. V pravidelných intervalech dochází ke kli-

nickým i laboratorním kontrolám.

Diskuse

Nemoc chladových aglutininů (cold agglutinin syndrome; CAS) 

se vyskytuje výrazně méně často než autoimunní hemolytická ané-

mie s tepelnými protilátkami. Je charakterizována přítomností chla-

dových aglutininů v séru, vyskytuje se ve středním či vyšším věku 

a bývá spojena s mírnou až středně těžkou hemolytickou anémií. 

Chladové autoprotilátky reagují při teplotách pod 37 °C (maximální 

efekt je zaznamenáván při teplotách kolem 4 °C). CAS často prová-

zí lymfoproliferativní onemocnění. Dále byl prokázán jejich vztah 

k řadě infekčních onemocnění – Mycoplasma pneumoniae, Epstein-

-Barrové virus, cytomegalovirus, rubeola, varicella-zoster virus, HIV, 

parvovirus B19, Chlamydia spp. (polyklonální charakter). Z méně 

četných příčin lze vyjmenovat autoimunitní choroby (sklerodermie, 

systémový lupus erytematodes), či vliv medikace (neuroleptika).

Chladové protilátky jsou třídy IgM a mají schopnost aktivo-

vat komplement, i když v některých případech jen částečně. Je-

-li komplement aktivován plně, dochází k přímé intravaskulární 

Schönlein Johann Lukas (1793–1864) – německý lékař. Zpočátku studoval přírodní vědy, ale brzy se soustředil na studium medicíny s přesvědčením, že její rozvoj je podmíněn 

užitím fyziky, chemie a dalších přírodních věd. Jeho speciálním zájmem byla anatomie mozku. 1839 se usadil v Berlíně (nemocnice Charité) a stal se osobním lékařem krále Viléma 

Frederika IV. Jako první použil k diagnostickým účelům mikroskopu ve spojení s chemickou analýzou moči a krve. Nemoc charakterizoval jejím průběhem a chemickými, fyzikální-

mi a mikroskopickými nálezy. Publikoval velmi málo, ale byl to on, kdo roku 1839 zavedl pojmy hemofílie a tuberkulóza. Jeho popis purpura reumatica (dnes známa též jako Schönleinova 

purpura) zaznamenal student a zveřejnil v Allgemeine und spezielle Pathologie und Therapie. (zdroj informací: archiv redakce)

von Hebra Ferdinand Ritter (1816–1880) – rakouský dermatolog. Brněnský rodák, jeden ze zakladatelů Vídeňské dermatologické školy. Studoval ve Štýrském Hradci a Vídni. 

Později pracoval jako sekundář u Josefa Škody. Je autorem fenomenálního Atlasu kožních chorob. Popsal a pojmenoval řadu onemocnění kůže, mj. lupus, pityriasis, dermatitis her-

petiformes aj. (zdroj informací: archiv redakce)

lýze erytrocytů. Je-li aktivace komplementu jen částečná, chladová 

protilátka se po průchodu parenchymatózními orgány při tělesné 

teplotě z krvinky uvolňuje. Zůstává navázána jen C3b složku kom-

plementu, která je příčinou adherence takto změněného erytrocy-

tu na buňky monocyto-makrofágového systému prostřednictvím 

příslušného receptoru. 

Klinicky se hemolýza projevuje nejčastěji dva až tři týdny po 

prodělané infekci. Přítomnost aglutininů je klinicky doprovázena 

akrocyanózou (prstů, ušních lalůčků, špičky nosu). Pokud se při-

pojí i hemolýza, pak nacházíme bledost, žloutenku a zvětšenou 

slezinu (Penka 2001).

Titry chladových aglutininů jsou nejčastěji popisovány v roz-

mezí kolem 1 : 1 024 až 1 : 512 000. Mají většinou široké teplotní 

rozmezí reaktivity protilátky. S ohledem na intenzitu hemolýzy je 

důležitější teplotní amplituda protilátky než výše titru (Petz 2008). 

U naší pacientky se tedy sice jednalo o extrémní titry chladových 

protilátek, avšak s vysokou pravděpodobností s velmi nízkou tep-

lotní amplitudou. Zatímco uvedené hodnoty titru chladových aglu-

tininů (viz tab. č. 2) byly změřeny při 4 °C, při teplotě 30 °C již 

nebyl detekovatelný žádný pozitivní titr. Z těchto důvodů nedošlo 

z rozvoji hemolýzy. Obecně u idiopatické nemoci chladových aglu-

tininů bývá charakter anémie chronicky stabilní, mírné až střední 

intenzity. Pokud se však teplotní amplituda blíží k normální tělesné 

teplotě, může tato situace vést k fatálním komplikacím. Úspěšnost 

léčby je dlouhodobě neuspokojivá. Zásadní jsou režimová opatření 

(vyhýbání se chladu, používání teplého oděvu). Z farmakologic-

kých léčebných postupů jsou zkoušeny kortikoidy (s výrazně niž-

ším efektem než u syndromů spojených s tepelnými protilátkami), 

dále imunosupresiva a chemoterapeutika (cyklofosfamid, chloram-

bucil, fludarabin) s pozitivním účinkem jen u menšiny nemocných 

(Hamblin 2000; McNicholl 2000; Petz 2008). V některých přípa-

dech byla úspěšně podána monoklonální antiCD20 protilátka ritu-

ximab (Berentsen et al. 2004). V indikovaných těžkých případech 

lze volit i plasmaferézu (McLeod et al. 1993).

úvodní 1 : 1 16 777 216

za 14 dní 1 : 2 147 429 646

za 6 týdnů 1 : 1 073 714 823

za 5 měsíců 1 : 16 384

za 11 měsíců 1 : 65 536

za 19 měsíců (6. měsíc gravidity) 1 : 1 048 576

za 24 měsíců (6 týdnů po porodu) 1 : 1 024

za 30 měsíců 1 : 1 048 476

Tab. č. 2: Vývoj titru chladových aglutininů nemocné (měře-

no při 4 °C)
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Závěr

Mycoplasma pneumoniae způsobuje převážně endemická one-

mocnění dýchacích cest většinou s nekomplikovaným průběhem. 

Jsou však popsány pestré komplikace provázené řadou vedlejších 

laboratorních nálezů, které vyžadují dlouhodobé sledování nemoc-

ného. V případě naší nemocné došlo po mykoplazmové infekci 

k rozvoji nemoci chladových aglutininů s extrémně vysokým tit-

rem, ale bez klinicky manifestní hemolýzy, farmakologická inter-

vence nebyla nutná. 
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Léčba astmatu dospělých montelukastem 

v České republice v roce 2010

Viktor Kašák
Oddělení respiračních nemocí, LERYMED s. r. o., Praha

Úvod

Montelukast spolu s ostatními antileukotrieny resp. antagonis-

ty leukotrienových receptorů, resp. blokátory receptorů pro cystei-

nylové (sulfidopeptidové) leukotrieny (CysLT
1
), obvykle označova-

né zkratkou LTRA, patří do skupiny kontrolujících antiastmatik, 

dříve označovaných jako preventivní, protizánětlivá antiastmatika. 

Skupinu kontrolujících antiastmatik dále tvoří inhalační kortikoste-

roidy (IKS), inhalační beta
2
-agonisté (beta

2
-mimetika) s dlouho-

dobým účinkem (LABA), teofyliny s prodlouženým účinkem, pe-

rorální beta
2
-agonisté (beta

2
-mimetika) s dlouhodobým účinkem, 

systémové kortikosteroidy (SKS), anti-IgE (omalizumab) (GINA 

2009; ČIPA 2008; Reddel et al. 2009). V anatomicko-terapeutické 

skupině antagonisté leukotrienových receptorů označené R03DC 

jsou v České republice zaregistrovány dvě léčivé látky, R03DC01 

– zafirlukast a R03DC03 – montelukast. Cysteinylové antileukot-

rieny jsou v českém písemnictví též označovány, jako látky modi-

fikující antileukotrieny nebo leukotrienové modulátory, což jsou 

termíny kopírující anglický originál „leukotriene modifiers“. Oba 

u nás dostupné antileukotrieny patří do referenční skupiny 93/3, 

což má za důsledek, že obě látky jsou z hlediska indikací a úhrady 

v systému našeho zdravotního pojištění vzájemně komparovány 

a z tohoto úhlu pohledu je nelze od sebe oddělit.

Leukotrieny

Leukotrieny vznikají při kaskádovém metabolismu kyseliny 

arachidonové v 5-lipoxygenázové cestě (Kašák 1999; Kašák 2000). 

Leukotrieny nejsou dopředu připraveny jako preformované součásti 

imunitní odpovědi, ale jsou syntetizovány de novo jako odpověG na 

poranění, infekci či cytokiny. Prvním leukotrienem je nestálý leuko-

trien A
4
 (LTA

4
). Konečným produktem jedné větvě jeho metabolis-

mu je leukotrien B
4
 vznikající působením enzymu LTA

4
-hydrolázy 

a hrající důležitou roli mj. v patogenezi chronické obstrukční plicní 

nemoci (CHOPN). V druhé větvi vznikají již extracelulárně cystei-

nylové leukotrieny (CLT=LTC
4
, LTD

4
 a LTE

4
) za působení klíčové-

ho enzymu LTC
4
-syntázy. Poslední z nich LTE

4
 je z krevního obě-

hu vychytáván játry a ledvinami a následně vylučován z 80 % žlučí 

a z 15 % močí, kde jej lze detekovat (Christie et al. 1991).

CLT jsou produkovány buňkami zúčastňujícími se astmatické-

ho zánětu (eozinofily, mastocyty, makrofágy, monocyty, bazofily), 

podnětem k jejich tvorbě může být kontakt s alergenem, adeno-

sinem, kyselinou acetylsalicylovou (ASA), studeným vzduchem, 

virovou infekcí a fyzická námaha.

Astma jako variabilní nemoc má i variabilní „mediátorovou 

polévku“. Mediátorová polévka bývá v časné fázi reakce na inha-

lovaný alergen z 60–80 % leukotrien-dependentní, v pozdní fázi 

z 50–60 % leukotrien-dependentní (Sampson et Holgate 1998). 

Jednoznačnou mediátorovou převahu mají CLT u nemocných s tzv. 

aspirinem (kyselinou acetylsalicylovou) indukovaným astmatem 

(AIA) (Christie et al. 1991). CLT způsobují konstrikci hladkých 

svalů dýchacích cest, zvýšení vaskulární permeability a tvorbu 

edému, zprostředkovávají interakci v neurogenní složce broncho-

konstrikce a zvyšují reaktivitu na jiné mediátory. CLT také působí 

jako chemoatraktant pro lidské eozinofily a podílejí se na nežádoucí 

remodelaci dýchacích cest pravděpodobně zvýšením exprese epi-

dermálního růstového faktoru (EGF – epidermal growth factor) 

(Diamant et Sampson 1999).

Vedle AIA patří do zorného pole leukotrien-dependentního ast-

matu námahou indukované astma (EIA) (Finerty et al. 1992), viry in-

dukované astma (Bisgaard et al. 2005), premenstruační astma (PMA) 

(Nakasato et al. 1999) a astma u kuřáků (Gaki et al. 2007).

Antileukotrieny

Negativní působení leukotrienů lze ovlivnit jednak zásahem 

do jejich metabolismu na různých úrovních metabolismu kyseli-

ny arachidonové, resp. její 5-lipoxygenázové cesty, jednak kom-

petitivní inhibicí leukotrienových receptorů (Kašák 1999; Kašák 

2000). Z prvé skupiny antileukotrienů došel zatím do klinického 

užití v léčbě astmatu pouze jediný, kterým je inhibitor 5-lipoxy-

genázy zileuton, jenž není v České republice registrován. Z druhé 

skupiny kompetitivních antagonistů leukotrienového receptoru 

se do širšího klinického užívání prosadily pranlukast, zafirlukast 

a montelukast. Do klinického použití zatím ale nedospěla žádná 

z látek ovlivňující působení leukotrienu B
4
, tj. látka, která by byla 

primárně určená k léčbě CHOPN.

Před 15 lety byly antileukotrieny považovány za první novou 

skupinu preventivních antiastmatik, která byla objevena a do pra-

xe zavedena za poslední tři desítky let. Ze širšího pohledu patří 

antileukotrieny do skupiny antimetabolitů a antimediátorů, kte-

rá je předmětem rozsáhlého a velmi intenzivního laboratorního 

i klinického výzkumu. Od doby zavedení antileukotrienů do léčby 

astmatu, se však v reálné klinické astmatologické praxi objevil jen 
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jediný inovativní lék omalizumab, jenž je prvním představitelem 

tzv. biologické léčby astmatu (Kindlová et Skřičková 2009).

Montelukast

Montelukast je kompetitivní specifický antagonista recepto-

ru pro cysteinylové leukotrieny, který se podává perorálně jednou 

denně, nebo* má prokázané prolongované působení. Prvé klinické 

zkušenosti s montelukastem byly učiněny v roce 1992, v roce 1997 

byl uveden na trh ve Finsku, v roce 1998 obdržel, jako zatím jediné 

antiastmatikum v historii, Galenovu cenu za farmakologický ob-

jev. Montelukast je registrován v České republice od června 1999 

a v září téhož roku byl uveden na náš trh v 10mg tabletách (Kašák 

2000). Prvním perorálním antagonistou cysteinylového leukotrie-

nového receptoru, který se objevil na trhu v České republice v roce 

1996, byl však zafirlukast.

Montelukast podaný perorálně se váže na CysLT
1
-receptor s vy-

sokou afinitou a selektivitou, přednostně před ostatními důležitými 

receptory dýchacího traktu jakými jsou např. prostanoidní, choliner-

ní nebo β-adrenergní receptory, a tím kompetitivně inhibuje účinek 

CLT bez jakéhokoliv agonistického účinku. Již dávka 5 mg monte-

lukastu významně blokuje bronchokonstrikci indukovanou pomocí 

LTD4, je blokována časná i pozdní fáze bronchokonstrikční odpově-

di. Po perorálním podání montelukastu je nástup bronchodilatačního 

účinku patrný do dvou hodin a má aditivní účinek k bronchodila-

taci navozené inhalačními β
2
-agonisty s rychlým nástupem účinku. 

Rovněž byl prokázán dlouhodobý protektivní účinek montelukastu 

na námahou indukovanou bronchokonstrikci bez vývoje tachyfylaxe 

(Leff et al. 1998). Protizánětlivý účinek montelukastu lze dokladovat 

poklesem počtu eozinofilů v periferní krvi nebo v dýchacích cestách 

astmatiků (indukované sputum, biopsie) a poklesem koncentrace 

oxidu dusnatého v exhalovaném vzduchu (FeNO).

Je-li montelukast v dávce 10 mg přidán dospělým astmatikům 

k léčbě 400 µg inhalačního kortikosteroidu (IKS) beklomethason 

dipropionátu, dojde u nich ve srovnání se skupinou léčenou pouze 

monoterapií IKS ke snížení počtu eozinofilů v periferní krvi (La-

violette et al. 1999). Což mimo jiné potvrzuje oprávněnost kom-

binované léčby (IKS plus montelukast) v léčbě astmatu, kdy IKS 

a antileukotrieny mají komplementární účinky.

Neinvazivní metodou, která nejvíce koreluje s tíží astmatického 

zánětu dýchacích cest, je měření FeNO ve vydechovaném vzduchu 

(GINA 2009; ČIPA 2008; Reddel et al. 2009).

V klinické studii s montelukastem, prováděné u dětí s astmatem, 

byl prokázán signifikantní pokles FeNO ve vydechovaném vzduchu, 

který byl nezávislý na současné léčbě IKS (Bisgaard et al 1999). Po-

kles FeNO byl velmi rychlý, do dvou dnů po zahájení léčby monte-

lukastem, kdežto u kortikosteroidů dochází k poklesu FeNO za 1–2 

týdny (Reddel et al. 2009), což opět potvrzuje rozdíly v mechanismu 

účinku antileukotrienů a kortikosteroidů na astmatický zánět.

Montelukast je po perorálním podání rychle a téměř úplně ab-

sorbován, terapeutického efektu je dosaženo během jednoho dne. 

Absorpce a rychlost nástupu účinku není ovlivněna potravou, proto 

lze montelukast podávat bez ohledu na dobu jídla. Bio transformace 

montelukastu probíhá v játrech, může být užíván s ostatními léky 

běžně používanými pro prevenci a chronickou léčbu astmatu a léč-

bu alergické rýmy. Podle studií interakcí léčiv doporučená klinic-

ká dávka montelukastu nemá klinicky významný efekt na žádné 

z těchto léčiv: theofylin, prednison, prednisolon, orální kontra-

ceptiva (ethinylestradiol/norethindron 35/1), terfenadin, digo-

xin a warfarin. U jedinců, kteří současně užívali fenobarbital, byla 

zmenšena plocha pod časovou křivkou plazmatické koncentrace 

montelukastu (AUC) asi o 40 %. Vzhledem k tomu, že montelu-

kast je metabolizován prostřednictvím izoenzymu CYP3A4 cyto-

chromu P 450, je třeba opatrnosti zejména u dětí, pokud je mon-

telukast podáván současně s induktory CYP3A4, jako je fenytoin, 

fenobarbital a rifampicin.

Studie in vitro prokázaly, že montelukast je inhibitorem izoen-

zymu CYP2C8 cytochromu P 450, avšak výsledky klinických studií, 

které se zabývaly interakcí léků včetně montelukastu a rosiglitazo-

nu (zkušební substrát reprezentující léky primárně metabolizované 

izoenzymem CYP2C8) ukázaly, že montelukast neinhibuje izoen-

zym CYP2C8 in vivo. Proto se nepředpokládá, že by montelukast 

výrazně měnil metabolismus léků metabolizovaných tímto enzy-

mem (např. paklitaxelu, rosiglitazonu a repaglinidu).

Farmakokinetika montelukastu není závislá na pohlaví ani na 

věku. Plasmatický poločas montelukastu je u seniorů nad 65 let 

věku mírně prodloužen, ale dávku 10 mg montelukastu denně není 

třeba redukovat. Rovněž tak není třeba úprava dávky montelukastu 

u pacientů s lehkou až středně těžkou jaterní insuficiencí a s renál-

ní insuficiencí (Kašák 2000).

Mezi nejčastější nežádoucí účinky montelukastu pozorované 

v běžné klinické praxi patří zažívací obtíže, žízeň a bolesti hlavy. 

Obecně se při léčbě antileukotrieny, zvláště u nemocných dosud 

léčených systémovými kortikosteroidy, doporučuje sledovat možný 

výskyt příznaků syndromu Churg-Straussové (CSS). Léčba monte-

lukastem je velmi dobře tolerována a u naprosté většiny léčených 

pacientů s astmatem prosta jakýchkoliv nežádoucích účinků.

Montelukast má ve srovnání se zafirlukastem výhodu v podá-

vání jednou denně, což zvyšuje adherenci pacientů k léčbě, a bez 

nežádoucích interakcí s ostatními antiastmatiky. Klinické účinky 

zafirlukastu v léčbě astmatu jsou závislé na dávce, což sebou přináší 

i možnost zvýšeného výskytu nežádoucích účinků zafirlukastu (Ka-

šák 1999), kdežto klinické studie adolescentů a dospělých s astma-

tem mj. demonstrovaly, že zvyšování denní dávky montelukastu nad 

10 mg, nepřináší aditivní klinický benefit. Přímé srovnávací studie 

mezi montelukastem a zafirlukastem nebyly provedeny. Další výho-

dou montelukastu je možnost kontinuální léčby tímto lékem bez 

limitace věkem pacientů s astmatem, kdežto zafirlukast je indiko-

LÉČBA ASTMATU DOSPĚLÝCH MONTELUKASTEM V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2010

Churg Jákob (1910–2005) – americký patolog. Narodil se v Polsku v lékařské rodině. V roce 1936 získal doktorát a politické události v Evropě ho donutily emigrovat do USA. Zde 

se rozhodl pro dráhu patologa. V rámci svého výzkumu spolupracoval s Lotte Straussovou. Jejich jména nese syndrom Churga-Straussové. V roce 1966 se stal Churg profesorem 

patologie. Během své kariéry uveřejnil více než 300 vědeckých prací a kromě nich vypracoval i řadu patologických učebnic. (zdroj informací: archiv redakce)

Straussová Lotte (1913–1985) – americká patoložka. Narodila se v Německu. Doktorát získala v Itálii. V roce 1938 emigrovala do USA, kde se nejdříve věnovala mikrobiologii. 

V roce 1941 byla přijata do Mount Sinai Hospital, kde se začala působit jako patoložka se specializací na děti. Straussová je považována za průkopnici v oboru dětské patologie a je 

zakladatelkou Společnosti pro pediatrickou patologii. Publikovala více než sto vědeckých prací a stala se učitelkou mnoha dalších patologů. Ve spolupráci s Jákobem Churgem zkou-

mala a pojmenovala syndrom Churga-Straussové. (zdroj informací: archiv redakce)
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vaný pro léčbu dospělých a dětí s astmatem až od 12 roků věku. Od 

roku 2010 je montelukast i na českém trhu k dispozici pro dětské 

pacienty ve věku 6 měsíců až 5 roků ve 4mg granulích, ve věku 2 

až 6 roků ve formě 4mg žvýkacích tablet, pro děti ve věku 6 až 14 

roků jsou k dispozici 5mg žvýkací tablety a pro děti od 15 roků, 

adolescenty a dospělé jsou k dispozici 10mg potahované tablety. 

Žvýkací 4mg resp. 5mg tablety montelukastu obsahují aspartam 

(E951) v dávce 1,21 mg resp. 1,5 mg, který je prekurzorem fenyla-

laninu, což je nutno brát v úvahu u pacientů s fenylketonurií, nebo* 

4mg tableta montelukastu je zdrojem 0,674 mg fenylalaninu a 5mg 

tableta montelukastu je zdrojem 0,842 mg fenylalaninu.

Z hlediska bezpečnosti léků podávaných během těhotenství je 

montelukast podle FDA (Food and Drug Administration) zařazen do 

kategorie B spolu se zafirlukastem a jediným IKS budesonidem, když 

v nejbezpečnější kategorii A není žádné antiastmatikum (Novotná 

2010). Není známo, že by se montelukast vylučoval do mateřského 

mléka, přesto by se kojícím ženám měl podávat s opatrností.

Současná farmakoterapie astmatu je pětistupňová a vychází 

z úrovně kontroly nad astmatem (viz tabulka) (GINA 2009; ČIPA 

2008; Reddel et al. 2009). Z tabulky je zřejmé, že v současné době 

je monoterapie antileukotrieny alternativou nízkých dávek IKS 

v léčbě lehkého perzistujícího astmatu. U středně těžkého a těžké-

ho perzistujícího astmatu jsou antileukotrieny součástí kombino-

vané terapie. I indikační omezení antileukotrienů v léčbě astmatu 

platná v České republice ještě počátkem roku 2010, zdůrazňovala 

fenotypové hledisko leukotrien-dependentního astmatu, tj. aspiri-

nem indukované astma (AIA), námahou indukované astma (EIA) 

a koincidenci astmatu a alergické rýmy. Montelukast v dávce 5 mg 

a 10 mg má dosud i indikaci léčby alergické rýmy. Navíc perorální 

resp. systémové podání kontrolujícího, protizánětlivého antiastma-

tika předpokládá, že lék příznivě ovlivní, zvláště v dětském věku, 

i další systémovou manifestaci atopického onemocnění, kterou je 

atopický ekzém. Pokud léčba antileukotrieny nepřinesla do 3 mě-

síců klinický efekt, měla by být vysazena.

Inovované indikační omezení, které zcela recentně vstoupilo 

v platnost v České republice, má tuto podobu: Léčbu antileukotrie-

ny v monoterapii nebo jako součást kombinace s ostatními kontro-

lujícími antiastmatiky indikuje alergolog/klinický imunolog (ALG) 

a pneumoftizeolog (PNE) a předepisuje i pediatr a praktický lékař 

pro děti a dorost u perzistujících forem bronchiálního astmatu. 

V případě neúspěchu terapie s antileukotrieny u dospělých do tří 

měsíců po jejím zahájení, u dětí do 7 let věku do 6 měsíců po jejím 

zahájení, není další preskripce antileukotrienů indikována.

Studie MONICA

V ekonomicky vyspělých částech světa, kde je též i největší 

prevalence astmatu, již druhou desítku let existují sofistikované 

doporučené postupy pro diagnostiku, léčbu, monitorování a pre-

venci astmatu a též je dostupná účinná farmakoterapie, včetně IKS 

a jejich fixních kombinací s inhalačními beta
2
-agonisty s dlouho-

dobým účinkem (LABA), avšak u poměrně velké části pacientů 

není dosaženo hlavního cíle léčby, kterým je kontrola nad astma-

tem (Rabe et al. 2004; Partridge et al. 2006; Holgate et al. 2008). 

Proto se hledají možnosti alternativní farmakoterapie, která by 

mohla tuto skutečnost zlepšit. Jednou z nich je přidání montelu-

kastu ke stávající monoterapii IKS nebo i ke kombinaci IKS plus 

LABA, nebo* v minulosti bylo výsledky randomizovaných klinic-

kých studií opakovaně prokázáno, že montelukast přidaný k IKS 

pacientům s lehkým až středně těžkým astmatem zlepšuje kont-

rolu nad astmatem (Joos et al. 2008).

V roce 2010 byly publikovány výsledky klinické studie nazva-

né MONICA, která byla provedena v reálné klinické praxi v 290 

privátních pneumologických ambulancích v SRN (Virchow et al. 

2010). V prospektivní, otevřené, šestiměsíční studii, do které bylo 

zařazeno celkem 1 681 dospělých pacientů s diagnostikovaným a již 

léčeným středně těžkým až těžkým perzistujícím astmatem, které 

však nebylo stávající léčbou pod kontrolou, byl montelukast při-

dán k léčbě IKS (23,1 % pacientů), nebo ke stávající léčbě IKS plus 

LABA ve volné či fixní kombinaci (69,5 % pacientů). Primárním 

sledovaným parametrem byl test kontroly astmatu (TKA), sekun-

dárními sledovanými parametry byly mini dotazník kvality života 

LÉČBA ASTMATU DOSPĚLÝCH MONTELUKASTEM V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2010

stupeň specifikace první volba alternativa

1 monoterapie RABA SAMA nebo

perorální SABA nebo

perorální LABA nebo

perorální theofyliny s krát-

kodobým účinkem

2 monoterapie IKS – nízká dávka antileukotrien

3 kombinace – vyber jednu kombinaci IKS – nízká dávka+LABA střední nebo vysoká dávka IKS nebo

IKS – nízká dávka+theofylin SR nebo

IKS – nízká dávka IKS+antileukotrien 

4 kombinace – přidej další jeden nebo

více léků

IKS – střední nebo vysoká 

dávka+LABA

+antileukotrien

+theofylin SR

5 kombinace – přidej jeden nebo oba léky farmakoterapie korespondující 

se stupněm 4

+kortikosteroidy per os – nízká dávka

+anti-IgE

Tab. č. 1: Stupňová farmakoterapie astmatu dětí starších 5 let, adolescentů a dospělých

RABA – inhalační beta
2
-agonisté s rychlým nástupem účinku, SAMA – inhalační anticholinergikum s krátkodobým účinkem (ipratropium bromid), IKS – inhalační kortikosteroidy, 

LABA – inhalační beta
2
-agonisté s dlouhodobým účinkem, theofyliny SR – theofyliny s prodlouženým účinkem
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pacientů s astmatem (mini-AQOL), hodnoty funkce plic reflektu-

jící míru obstrukce dýchacích cest (FEV
1
 – usilovně vydechnutý 

objem za 1. sekundu, PEF – vrcholový výdechový průtok), com-

pliance k léčbě montelukastem (kvantifikovaná spotřebou léku) 

a bezpečnost léčby. Ve studii byly provedeny jen dvě následné kli-

nické návštěvy, po 3 resp. 6 měsících od zařazení pacienta do stu-

die. Studii dokončilo 87,3 % zařazených pacientů. Na konci stu-

die došlo k signifikantnímu zlepšení hodnoty TKA (ze 14,6±4,6 

bodů na 18,8±4,4 bodů), k signifikantnímu zlepšení mini-AQOL 

ve všech doménách i ke zlepšení parametrů bronchiální obstrukce 

(průměrná hodnota FEV
1
 se zlepšila z 2,46±0,89 l na 2,60±0,92 l). 

Studie z reálné klinické praxe prokázala, že montelukast přidaný k 

léčbě IKS nebo IKS+LABA pacientům s lehkým až středně těžkým 

astmatem, má potenciál zlepšit úroveň kontroly nad astmatem. 

Montelukast byl po 6 měsíců léčby velmi dobře tolerován.

Závěr

V reálné klinické praxi má montelukast své pevné místo ve far-

makoterapii astmatu dětí (Turzíková 2010). U dospělých pa cientů 

s astmatem je výhodné při jeho zařazení do léčebné palety, a* v mo-

noterapii či v kombinaci s ostatními kontrolujícími antiastmatiky, 

přihlédnout k ovlivnění leukotrien-dependentního fenotypu ast-

matu, tj. k námahou indukovanému astmatu, k viry indukované-

mu astmatu, k premenstruačnímu astmatu, k astmatu u kuřáků, 

k aspirinem indukovanému astmatu a k astmatu spojenému s aler-

gickou rinosinusitidou. Obecně, antileukotrieny je třeba zkusit 

v léčbě eozinofilního, ale nealergickému typu astmatu (Teřl 2009). 

Jak prokázaly výsledky studie MONICA (Virchow et al. 2010), lze 

terapii montelukastem zkusit u léčby pacientů s perzistujícím ast-

matem, jejichž astma není stávající léčbou IKS či kombinací IKS 

plus LABA pod kontrolou, ale i zde je třeba po určitém časovém 

období zhodnotit, zda je tato léčba pro pacienta přínosná, nebo* 

kombinace montelukast plus fixní kombinace je z hlediska přímých 

nákladů na farmakoterapii finančně velmi náročná.
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Rozhovor

Biologická léčba astmatu 

ve Fakultní nemocnici 

v Motole

Dnešní pokračování cyklu o obtížně léčitelném astmatu je poněkud „netradiční“ – navštívili 

jsme centrum pro biologickou léčbu astmatu ve Fakultní nemocnici v Motole a k rozhovoru jsme 

pozvali MUDr. Evu Vernerovou, vedoucí lékařku ambulance Ústavu imunologie 2. lékař-

ské fakulty UK a FN Motol.

Paní doktorko, jsme velmi rádi, že po řadě pneumologic-

kých pracoviš] můžeme nyní v našem seriálu představit také 

pracoviště alergologie a klinické imunologie. Můžete na úvod 

alespoň krátce pohovořit o jeho historii a současnosti?

Ústav imunologie 2. LF UK a FN v Motole vznikl v roce 1995 

oboustrannou dohodou mezi tehdejším ředitelem FN v Motole 

MUDr. Pavlem Vepřekem a děkanem 2. lékařské fakulty prof. Jo-

sefem Kouteckým. Přednostkou ústavu je od počátku jeho existen-

ce, na základě konkurzního řízení, prof. Jiřina Bartůňková a pri-

mářkou prof. Anna Šedivá. Od doby svého založení prošel ústav 

podstatnou přeměnou, charakterizovanou rozšířením jeho školské 

i zdravotnické části. V současnosti poskytuje komplexní léčebně 

preventivní péči v oboru alergologie a klinické imunologie, zabez-

pečuje pre- i postgraduální výuku lékařů a do značné míry se věnu-

je i vědě a výzkumu. Centrum pro léčbu Xolairem se jeho součástí 

stalo v květnu roku 2009, spolupracovníkem z oboru pneumologie 

je prof. Petr Pohunek z Pediatrické kliniky FN v Motole. 

Pokud se nyní vrátíme k biologické léčbě astmatu (tedy 

léčbě monoklonální anti-IgE protilátkou omalizumabem), 

připomeňme nejprve, že v České republice je dostupná pá-

tým rokem. Od srpna 2008 je hrazena zdravotními pojiš]ov-

nami a je soustředěna do specializovaných center, kterých je 

v současné době osm. Jak dlouho léčíte pacienty omalizuma-

bem na Vašem pracovišti a kolik jich dosud bylo k této léčbě 

indikováno?

Kontakty:

Lékařka: MUDr. Eva Vernerová

Eva.Vernerova@fnmotol.cz (tel.: 224 435 983) 

Sestry: Martina Sainerová, Marie Matoušková

tel.: 224 435 983, 224 435 976

Primářka: prof. MUDr. Anna Šedivá, CSc.

tel.: 224 435 959

Spolupracující pneumolog: prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.

petr.pohunek@lfmotol.cuni.cz

Jak již bylo uvedeno výše, probíhá u nás léčba Xolairem tepr-

ve od května 2009 a k dnešnímu dni je léčeno 15 pacientů. Pro 

tuto biologickou léčbu nemůže být vybrán každý pacient s obtíž-

ně léčitelným astmatem – i po selekci alergology a pneumology 

z naší spádové oblasti můžeme zařadit jen přibližně 30 % z navr-

žených kandidátů.

Kritéria pro tento způsob léčby jsou nastavena nekompromisně, 

ale sami jsme, i za krátkou dobu působení v této sféře, zazname-

nali, že vcelku správně. Vždy je nutné hodnotit poměr cost/benefit 

ratio a zmíněný benefit velice úzce souvisí s optimálním výběrem 

vhodných pacientů. Cena je nepochybně vysoká, a tudíž je před její 

indikací nutné vyčerpat všechny levnější možnosti terapie.

Mají jednotlivá centra vymezenu vlastní spádovou oblast? 

Kteří pacienti jsou přijímáni do motolského centra?

Naše centrum léčí jako jediné i dětské pacienty, proto z celé re-

publiky. Dospělí mají spádovou oblast vymezenu, ale toto kritérium 

není dodržováno úplně striktně a pokud má některé z center volnou 

kapacitu a pacient je ochoten dojíždět, je dohoda jistě možná. 
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Spolupracujete také s dalšími centry biologické léčby ast-

matu? Jakou podobu má tato spolupráce?

Všechna centra spolupracují úzce, scházíme se několikrát do 

roka a sporné případy či podstatné problémy řešíme společně kdy-

koli, tedy i v obdobích mimo tyto schůzky.

Již bylo zmíněno, že pacienti jsou na Vaše pracoviště ode-

síláni svými ošetřujícími alergology či pneumology. Co je před 

samotným zahájením léčby omalizumabem „čeká“?

Požadavky na vyšetření se v jednotlivých centrech trošku liší, 

ale vyšetření si zajiš*ujeme sami. Od odesílajícího lékaře potře-

bujeme podrobnou anamnézu se zdůvodněním návrhu biologic-

ké léčby, dále vyšetření plicních funkcí a stanovení hladiny imu-

noglobulinu E (IgE). U nás pacienta čeká odběr krve, vyšetření 

vydechovaného vzduchu a spirometrie. V některých případech se 

domluvíme i na doplňujících vyšetřeních, třeba specialistou z ORL 

či gastroenterologie.

Můžete zhodnotit efekt biologické léčby u Vašich pacien tů?

Zatím je hodnocení spíše subjektivní a není podloženo do-

statkem objektivních laboratorních vyšetření ani zpracovaných 

výsledků vyšetření plicních funkcí. Hodnocení na úrovni ČR 

teprve probíhá, ale rozhodně ubylo akutních exacerbací astmatu, 

některým pacientům odezněla rýma, zlepšil se čich a zmírnily se 

projevy kopřivky. Velká většina pacientů udává, že se kvalita je-

jich života zlepšila.

V klinické praxi je v průběhu léčby omalizumabem v ně-

kterých případech popisováno pozitivní ovlivnění přítomných 

alergických onemocnění – atopického ekzému, alergické rýmy 

a alergické konjunktivitidy. Máte podobnou zkušenost?

S ekzémem bohužel ne, což by odpovídalo i tomu, že ekzém 

obvykle nebývá zprostředkován imunoglobulinem E. Pokud u to-

hoto onemocnění hraje částečnou roli, mívají stejně větší význam 

jiné faktory. Zlepšení rýmy a konjunktivitidy bylo u našich pa-

cientů téměř pravidlem.

Účinnost omalizumabu u sezónní alergické rinitidy byla 

doložena i v provedených klinických studiích. Můžeme tedy 

v budoucnu očekávat rozšíření indikačních kritérií?

Na to rozhodně nemohu odpovědět já. Cena léčby už nyní za-

ručuje, že indikace bude zvažována velice opatrně.

Sama bych byla ráda, kdyby bylo možné podávat Xolair pře-

chodně u těžkého sezónního astmatu. Zatím to možné není. Uví-

tala bych i to, kdyby měl pacient možnost určité spoluúčasti na 

úhradě této léčby v situaci, kdy indikačním kritériím neodpovídá, 

ale jeho problémy jsou přechodné a těžko snesitelné. 

Rozpočet zdravotnictví je napjatý, na druhou stranu o mož-

nosti spoluúčasti pacientů na úhradě terapie se jedná. Dou-

fejme, že i další nemocní budou moci profitovat z léčby oma-

lizumabem.

Přejeme mnoho úspěchů ve Vaší práci.

Za rozhovor poděkovala Gabriela Bjalkovská

Ambulance Ústavu imunologie ve FN Motol

Ústav imunologie

2. LF UK a FN v Motole

V Úvalu 84

150 06 Praha 5 

http://imunologie.lf2.cuni.cz
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Centra pro biologickou léčbu astmatu

BRNO

 

Fakultní nemocnice Brno-Bohunice

Jihlavská 20, 625 00 Brno, tel.: 532 231 111

pneumolog: MUDr. Dagmar Kindlová

e-mail: dkindlova@fnbrno.cz

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno

alergolog: MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D.

e-mail: bnovotna@fnbrno.cz

Alergologická ambulance

Interní hepatogastroenterologická klinika LF MU a FN Brno

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Nemocnice České Budějovice

B. Němcové 585/54, 370 87 České Budějovice, tel.: 387 871 111

pneumolog: MUDr. Petr Vaník

e-mail: vanik@nemcb.cz

Oddělení plicní a TBC

alergolog: MUDr. Irena Starová

e-mail: istarova@seznam.cz

Ambulance klinické imunologie a alergologie

HRADEC KRÁLOVÉ 

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581, 500 03 Hradec Králové, tel.: 495 831 111

pneumolog: MUDr. Vratislav Sedlák

e-mail: sedlak@fnhk.cz

Plicní klinika FN Hradec Králové

alergolog: MUDr. Irena Krčmová, CSc.

e-mail: krcmova@fnhk.cz

Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN Hradec Králové

  

 

OLOMOUC 

Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, tel.: 588 441 111

pneumolog: prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

e-mail: vitezslav.kolek@fnol.cz 

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc

alergolog: doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

e-mail: jaromir.bystron@fnol.cz

Oddělení alergologie a klinické imunologie FN Olomouc 

OSTRAVA 

Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba, tel.: 597 371 111

pneumolog: MUDr. Patrice Popelková

e-mail: patrice.popelkova@fno.cz

Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí FN Ostrava

alergolog: MUDr. Jana Klosová   

e-mail: jana-klosova@post.cz

Alergologická a imunologická ambulance I.

Interní klinika FN Ostrava

PLZEŇ 

Fakultní nemocnice Plzeň

Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň-Bory, tel.: 377 401 111

alej Svobody 80, 304 60 Plzeň-Lochotín, tel.: 377 103 111

pneumolog: doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.  

e-mail: terl@fnplzen.cz  

Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí LF UK a FN Plzeň

alergolog: doc. MUDr. Petr Panzner, CSc.

e-mail: panzner@fnplzen.cz

Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN Plzeň

PRAHA

 

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

Vídeňská 800, 140 59 Praha 4-Krč, tel.: 261 081 111

pneumolog: MUDr. Jan Chlumský, CSc.

e-mail: jan.chlumsky@ftn.cz

Pneumologická klinika 1. LF UK a FTNsP

alergolog: doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

e-mail: martina.vasakova@ftn.cz

Pneumologická klinika 1. LF UK a FTNsP

Fakultní nemocnice v Motole

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, tel.: 224 431 111

pneumolog: prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.

e-mail: petr.pohunek@lfmotol.cuni.cz

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole

alergolog: MUDr. Eva Vernerová

e-mail: Eva.Vernerova@fnmotol.cz

Ústav imunologie 2. LF UK a FN v Motole

V každém z center spolurozhoduje o zařazení pacienta pneumolog a alergolog pověřený příslušnou odbornou společností.
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Wegenerova granulomatóza

a postižení dýchacích cest

Souhrn:

Onemocnění respiračního traktu je pro Wegenerovu granulomatózu typické. Trache-

obronchiální postižení se vyskytuje méně často, avšak je významné z hlediska strategie 

terapie a prognózy nemoci. Prezentujeme případ pacienta, u kterého došlo k celé řadě 

komplikací základního onemocnění včetně rozvoje stenózy průdušnice.

Summary:

Wegener’s granulomatosis and airways involvement

Respiratory tract involvement is typical in Wegener’s granulomatosis. Tracheobron-

chial involvement is less common, but it is important in planning the treatment and in 

assessing the prognosis of the disease. We present a case of a patient, in whom a range 

of complications of underlying disease including tracheal stenosis has developed.

Loš@áková, V., Kolek, V., Žurková, M., Losse, S., Horák, P., Tichý, T., Benýšek, V. Wegenerova granuloma-

tóza a postižení dýchacích cest. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 7, č. 3: 17–20, 2010.

Klíčová slova:

� Wegenerova 

granulomatóza

� stenóza trachey

Key words:

� Wegener’s 

granulomatosis

� tracheal stenosis

Vladimíra Loš*áková1, Vítězslav Kolek1,

Monika Žurková1, Stanislav Losse1, Pavel Horák2, 

Tomáš Tichý3, Vladimír Benýšek4

1Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc
2III. Interní klinika FN Olomouc
3Ústav patologické anatomie FN Olomouc
4Radiologická klinika FN Olomouc

Úvod

Wegenerova granulomatóza (WG) je chronické multisystémové 

onemocnění nejasné etiologie, které je charakterizováno granulo-

matózním zánětem a nekrotizující vaskulitidou horních a dolních 

dýchacích cest a ledvin. Jiné orgány jako jsou např. kůže, klouby, 

oči, srdce, periferní nervy a CNS bývají postiženy méně často. One-

mocnění bylo poprvé popsáno H. Klingerem v roce 1931 a poté po-

drobněji F. Wegenerem v roce 1936. Roku 1954 Godman a Churg 

popsali WG jako klinicko-patologickou jednotku.

Při zkoumání patogeneze WG existují různé teorie, některé 

jako základní mechanismus zvažují hypersensitivitu na některé 

mikrobiální agens (Lane et al. 2005). Wegenerovou granuloma-

tózou bývají častěji postiženi muži než ženy, průměrný věk pa-

cientů je 40–50 let. Diagnostika WG je podporována typickými 

klinickými příznaky, histologickým nálezem a radiologickými 

změnami. Onemocnění úzce souvisí s tvorbou ANCA (antineu-

trophil cytoplasmic antibodies) namířených proti antigenům ob-

saženým v primárních granulech neutrofilů (Seo et Stone 2004; 

Frazier et al. 1998).

Léčba WG spočívá v použití zavedených léčebných algoritmů. 

Strategie léčby je určována podle závažnosti a rozsahu onemocně-

ní. Cílem je navození a udržení remise. Základním standardem je 

kombinace cyklofosfamidu (CFA) a kortikoidů. CFA lze nahradit 

i metotrexátem ale jen v případě absence renálního postižení. Do 

kombinace je přidáván i kotrimoxazol. Pacienti s těžkým progre-

dujícím onemocněním včetně postižení ledvin jsou léčeni pulzní 

terapií (White et Lynch 2006). Prognóza WG se zlepšila v posled-

ních letech. Střední přežití neléčených pacientů bylo šest měsíců. 

Medián přežití léčených pacientů je 12 let. Doba přežití závisí zce-

la na charakteru onemocnění a typu léčby, je ovlivněna vznikem 

oportunních infekcí nebo malignity. Je výrazně lepší u nemocných 

diagnostikovaných v časné fázi onemocnění. Moderní indukční te-

rapie CFA a kortikoidy zlepšila prognózu onemocnění, asi u 90 % 

pacientů je dosaženo remise. Časté jsou však relapsy onemocnění 

(během pěti let až 5 % pacientů).

Nové strategie v léčbě refrakterní WG (např. infliximab) zna-

menají lepší prognózu a současně možnost redukovat dávky imu-

nosupresiv. Při postižení dolních cest dýchacích (DCD) jsou příči-

nou potíží chronické změny, které představují nejčastěji tracheální 
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stenózu v subglotické oblasti, méně často stenó-

zy bronchů. Důležitá je časná diagnostika těchto 

změn a použití endobronchiální terapie, které 

dokážou zachránit a/nebo prodloužit život pa-

cienta včetně zlepšení jeho kvality (Borgmann 

et Haubitz 2004). Níže uvádíme kazuistiku ne-

mocného s tímto postižením.

Kazuistika

Jedenadvacetiletý muž, nekuřák, bez proká-

zané rodinné zátěže. První obtíže se objevily již 

při výkonu základní vojenské služby v červnu 

2002. Byly to bolesti hlavy, hnisavá sekrece z nosu a uší s postup-

nou ztrátou sluchu, febrilie a váhový úbytek. Byl hospitalizován 

na interním oddělení ve Vojenské nemocnici, kde byla provedena 

řada vyšetření včetně CT paranazálních dutin (PND) a biopsie sliz-

nice PND. Histologicky byla ověřena Wegenerova granulomatóza. 

Diag nóza byla podpořena pozitivitou ANCA protilátek a klinickým 

obrazem. Byla zvolena pulzní léčba kortikoidy v kombinaci s cyk-

lofosfamidem (CFA) a Sumetrolimem.

Přesto došlo v prosinci 2003 k progresi WG, kdy byla zjištěna 

obstrukce slzného kanálku vlevo, která si vyžádala operační ře-

šení. Současně došlo ke vzniku dechových potíží, zhoršení kašle 

s expektorací zbarveného sputa s příměsí krve a s bolestmi v ob-

lasti pravého hemithoraxu. Provedená vyšetření v lednu 2004 pak 

prokázala nejen progresi postižení PND ale nově i postižení bron-

chiálního stromu, pro které svědčilo funkční vyšetření plic s ná-

lezem lehké obstrukční ventilační poruchy, HRCT plic ukazující 

lehké ztluštění stěny bronchů a následně i endoskopický nález, 

který prokázal známky těžkého zánětu, překrvení sliznice s oje-

dinělými granulacemi a zúžení bronchů (hlavní bronchus vlevo, 

vpravo střední bronchus a periferie B6). K stávající terapii CFA 

a kortikoidy byl přidán cyklosporin A a Seretide discus (salmete-

rol, flutikason propionát).

V listopadu 2004 opět došlo k progresi v oblasti PND, proto 

bylo nutné provést revizi nosní dutiny s drenáží frontální dutiny. 

Kultivačně byl prokázán Staphylococcus aureus. Následovala znovu 

intenzivní terapie s podáváním celé řady antibiotik, pulzů steroidů, 

po které byl pacient vcelku stabilizován a sledován ambulantně na 

interní klinice. V únoru 2006 bylo nutné z důvodů hemoragické 

cystitidy vysadit CFA. Od září 2006 do června 2008 byly opako-

vaně zaznamenány oční komplikace. Bylo přistoupeno ke změně 

terapie s podáním kombinace prednisonu a leflunomidu, po kte-

rém došlo k exantému kůže, proto byla stávající terapie vysazena 

a byl přidán krátkodobě Imuran (azathioprin), který byl vysazen 

pro hematurii. V červnu 2008 došlo k zhoršení očních potíží, di-

plopie, zjištěn edém papil s krvácením bilaterálně. Dle MR mozku 

dále prokázány ischemické změny při vaskulitidě lokalizované 

temporálně vpravo. Vzhledem k již vyčerpaným možnostem kon-

venční terapie byla zahájena léčba metotrexátem a cyklosporinem 

A v kombinaci s dalšími pulzy methylprednisolonu s dobrým kli-

nickým efektem.

V červenci 2008 byl pacient hospitalizován na naší klinice pro 

zhoršování dechových obtíží. Při fyzikálním vyšetření plic bylo 

patrné sklípkové dýchání s ojedinělými pískoty a vrzoty. Na skia-

gramu hrudníku nebyly zjištěny patologické abnormality. Funkční 

vyšetření prokázalo oploštění nádechové i výdechové části křivky 

„průtok-objem“ (F-V) svědčící pro fixovanou obstrukci ve velkých 

dýchacích cestách (obr. č. 1). Tento nález vedl k indikaci broncho-

skopie. Potvrdila se cirkulární stenóza dva centimetry pod hlasiv-

kami v délce jeden a půl centimetru o průsvitu šest až devět mi-

limetrů, pod ní zahlenění a nad bifurkací začínající nerovnosti na 

sliznici, pigmentace tmavé barvy, které byly patrné i v hlavních 

bronších. Stěny bronchů byly výrazně změněny nerovnostmi (stří-

dání atrofie a zánětu), u odstupu pravého hlavního vznikl sliznič-

ní můstek tvaru pseudoprstence. Nejvíce byl změněn levý hlavní 

bronchus a vstup do levého lobárního bronchu, který byl prak-

ticky zašlý (obr. č. 2–5 ). Podle počítačové tomografie (virtuální 

CT) byl tento nález potvrzen (obr. č. 6 a 7). Z provedených labo-

ratorních výsledků uvádíme: FW 15/hod, krevní obraz a základ-

ní biochemické krevní nálezy včetně hodnot krevních plynů byly 

v normě. ANCA protilátky byly nadále pozitivní. Bylo provedeno 

laserové ošetření a dilatace stenózy trachey a byla podána antibi-

otická terapie dle kultivace endosekretu (průkaz Escherichia coli). 

Histologicky byly zjištěny nespecifické změny a granulační tkáň. 

Z důvodů progrese onemocnění byla indikována pulzní terapie kor-

Klinger Heinz Karl Ernst (1907) – německý patolog. Vystudoval na univerzitě v Berlíně. Ještě před Friedrichem Wegenerem zkoumal z anatomicko-patologického hlediska obraz 

nemoci, která později získala jméno Wegenerova granulomatóza též známá jako Klingerův syndrom. (zdroj informací: archiv redakce)

Wegener Friedrich (1907–1990) – německý patolog. Praxi začal na Vratislavské univerzitě, známým se stal zejména pro popis vzácné formy vaskulitidy (1936), od poloviny 20. 

století nazývané Wegenerovou granumatulózou (WG). Wegener byl roku 1989 Americkou společností hrudních lékařů (ACCP) vyznamenán cenou Master clinician, avšak v roce 

2000 se zjistilo, že W. působil během 2. světové války v lodžském židovském ghettu a snad se podílel i na pokusech s vězni z koncentračních táborů. ACCP proto udělení ceny od-

volala. (zdroj informací: archiv redakce)

Fåhræus Robert Sanno (1888–1968) – švédský patolog a hematolog. Vystudoval lékařskou fakultu na univerzitě ve Stockholmu. Získal doktorát v roce 1922 a v roce 1928 nastou-

pil jako patolog v Uppsale. Je spoluautorem metody zjiš*ování FW (Fåhræus Westergren) – sedimentace erytrocytů. V roce 1966 mu byla Mezinárodní hemoreologickou společností 

udělena Poiseuilleova medaile. (zdroj informací: archiv redakce)

Westergren Alf Vilhelm Albertsson (1891–1968) – švédský internista. Lékař, který v roce 1921 v článku o tuberkulóze představil svou metodu měření sedimentace červených 

krvinek. Jeho jméno (jako spoluautora) je obsaženo ve zkratce FW (Fåhræus Westergren) – sedimentace erytrocytů. (zdroj informací: archiv redakce)
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Obr. č. 1: Funkční vyšetření plic: oploštění nádechové i výdechové části F-V 

křivky
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tikoidy – tři pulzy Solu-medrol 500 mg (methylprednisolon). Stav 

pacienta se výrazně zlepšil. S odstupem byla provedena kontrolní 

bronchoskopie s nálezem ústupu změn v místě původní stenózy 

se zbytkovými nerovnostmi (obr. č. 8 a 9). Funkční vyšetření bylo 

v normě, došlo k vymizení obstrukce, trval jen náznak oploštění 

F-V křivky. Dále byl pacient sledován ambulantně.

Koncem listopadu 2009 došlo znovu k progresi dechových obtí-

ží. Byla zjištěna hladkostěnná recidiva stenózy trachey v subglotické 

oblasti o průsvitu osm milimetrů. Distálně byly patrné pigmentace 

v oblasti bifurkace a nerovnosti sliznice v bronších. Byla provede-

na dilatace stenózy balonkem a tubusem s laserovým ošetřením, 

poté došlo ke zlepšení nálezu. Znovu byla zahájena pulzní terapie 

kortikoidy a z důvodů intolerance CFA byla navýšena dávka me-

totrexátu. Dle kultivace endosekretu (průkaz Escherichia coli) bylo 

indikováno přeléčení fluorochinolony. Podle poslední ambulantní 

kontroly je nález pacienta stabilizován.

Diskuse

Postižení dýchacích cest u WG se projevuje u více než 90 % 

pacientů. Laryngeální a endobronchiální postižení je pozorováno 

častěji jako pozdní komplikace WG. Ulcerace v laryngu a průduš-

nici bývají přítomny asi u jedné čtvrtiny nemocných s WG, izolo-

vané postižení subglotického prostoru nebo tracheobronchiálního 

stromu je vzácnější. Subglotická stenóza (SGS) může být poten-

ciálně život ohrožující komplikací a bývá pozorována asi u 16 až 

23 % případů s WG. Její projevy jsou rozmanité od asymptomatic-

kých forem po akutní dušnost s rozvojem dechové nedostatečnosti 

(Schokkenbroek et al. 2008).

Podezření na intrabronchiální postižení u WG je podporováno 

typickými respiračními příznaky. Jsou to kašel s váznoucí expekto-

rací, narůstající dušnost, bolesti na hrudníku, hemoptýza. Klinický 

nález je podpořen i fyzikálním vyšetřením s nálezem spastických 

fenoménů při poslechu plic nebo stridorem při vzniku SGS.

Typickým nálezem na skiagramu hrudníku může být zúžení 

postižené části průdušnice. Podrobněji se však můžeme orientovat 

na CT skenech, kde bývá patrné ztluštění obvodové sliznice, ne-

rovnosti a ulcerace. V důsledku postižení bronchiální stěny a ob-

strukce může dojít i ke vzniku atelektázy (non neoplastic lesion 

of tracheobronchial wall).

Endobronchiální nálezy bývají různorodé. Ulcerace v laryngu 

a průdušnici jsou přítomny asi u jedné čtvrtiny nemocných s WG. 

Typické mohou být také zelenožluté plaky, které mohou korelovat 

s aktivitou onemocnění a zvyšovat výtěžnost biopsie a pigmenta-

ce. Často jsou nalézány i pseudotumory tvořené granulační tkání, 

které obturují průsvit průdušek. Při vyšetření se mohou objevit 

i izolované lobární hemoragie či purulentní sekrece. Při SGS tra-

chey je patrné zúžení průsvitu průdušnice v této oblasti (Frazier 

et al. 1998; Schokkenbroek et al. 2008). Funkční vyšetření plic je 

důležitou součástí diagnostických algoritmů. Při intrabronchiálním 

postižení je patrná obstrukce dýchacích cest, u SGS bývá typický 

oploštělý tvar křivky průtok-objem. Histologický obraz svědčí pro 

Obr. č. 2 Obr. č. 4

Obr. č. 2: Bronchoskopie: stenóza průdušnice

Obr. č. 3: Bronchoskopie: stenózy bronchů, slizniční nerovnosti, pigmentace na konci levého hlavního bronchu

Obr. č. 4: Bronchoskopie: stenózy bronchů, slizniční nerovnosti, atrofie sliznice pravém hlavním bronchu

Obr. č. 5: Bronchoskopie: pigmentace, plaky a granulace v oblasti bifurkace průdušnice

Obr. č. 6: CT – virtuální bronchoskopie: stenóza průdušnice

Obr. č. 7: CT – virtuální bronchoskopie: stenóza průdušnic

Obr. č. 8: Bronchoskopie: tracheální dyskineze pod stenózou

Obr. č. 9: Stenóza průdušnice po léčbě

Obr. č. 3 Obr. č. 5

Obr. č. 6 Obr. č. 8Obr. č. 7 Obr. č. 9
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přítomnost nekrózy a epiteloidních granulomů se vztahem k cé-

vám, často s jejich kompletní obstrukcí.

Onemocnění reaguje na léčbu CFA v kombinaci s kortikoidy. 

Asi 80 % pacientů si však kromě konzervativní terapie vyžádá 

i práci erudovaného bronchologa. Ta spočívá v použití speciálních 

endobronchiálních postupů tj. dilatace stenózy, ošetření laserem 

eventuelně zavedení stentu podle lokálního endoskopického ná-

lezu. Použití endobronchiální terapie při řešení SGS dokáže často 

zachránit a prodloužit život pacienta včetně zlepšení jeho kvality. 

V některých případech je nutné akutní provedení tracheostomie 

v důsledku vzniku respirační insuficience.

Závěr

WG je chronické onemocnění s pestrým postižením dýchacích 

cest. Může dojít k postižení bronchů a/nebo ke vzniku stenózy prů-

dušnice. Včasná diagnostika a především terapie této komplikace 

může vést nejen k záchraně pacienta při vzniku akutní dechové 

nedostatečnosti, ale u méně rozvinutých forem přispívá ke zlepšení 

průběhu i prognózy základního onemocnění. Nové práce ukazují, 

že toto postižení u WG existuje a je nutné na něj pomýšlet.

Práce vznikla za podpory grantového projektu IGA MZ ČR 

NR9037.
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Porovnání klasické

a multirezistentní tuberkulózy

Souhrn:

Kazuistiky prezentují pacientku s klasickou tuberkulózou, citlivou na antituberkulo-

tika první řady, a pacienta s multirezistentní tuberkulózou, tj. tuberkulózou rezistentní 

nejméně k isoniazidu a rifampicinu. U našeho pacienta s multirezistentní tuberkulózou 

byla prokázána rezistence k základním antituberkulotikům (isoniazid a rifampicin) a dá-

le k ethambutolu. Doba hospitalizace a doba léčby tohoto pacienta byla pětkrát delší 

a cena léků byla 32krát vyšší než u pacientky s klasickou tuberkulózou.

Summary:

A comparison of classical and multidrug-resistant tuberculosis

The presented paper documented two case reports of patients with tuberculosis. The 

first one is patient with classical tuberculosis (sensitive form of tuberculosis to the first-

-line antituberculosis agents), the second one is patient with multidrug-resistant tuber-

culosis (resistance of tuberculosis to isoniazid and rifampicin and to ethambutol in our 

case). The time of hospitalization and time of treatment were 5fold of patient with MDR-

-TB than patient with sensitive tuberculosis, the financial costs of the antituberculosis 

drugs were 32fold of patient with MDR-TB than patient with sensitive tuberculosis.

Feketeová, E., Kašák, V. Porovnání klasické a multirezistentní tuberkulózy. Kazuistiky v alergologii, pneu-

mologii a ORL 7, č. 3: 21–26, 2010.
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Eva Feketeová, Viktor Kašák
Oddělení respiračních nemocí, LERYMED spol. s r. o., Praha

Úvod

Tuberkulóza je celkové infekční onemocnění vyvolané některým 

kmenem ze skupiny Mycobacterium tuberculosis complex, kam patří M. 

tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M. microti, M. canneti, M. pinnipe-

dii. V České republice je původcem onemocnění nejčastěji M. tuber-

culosis, které bylo objeveno Robertem Kochem v roce 1882.

Multirezistentní tuberkulóza (MDR-TB – multidrug-resistant 

tuberculosis) je celkové infekční onemocnění vyvolané bakteriemi 

rezistentními minimálně ke dvěma antituberkulotikům (AT) první 

řady – isoniazidu (H) a rifampicinu (R) (Zatloukal et Kos 2009). 

Předpokládá se, že 10 % nemocných MDR-TB ve světě má v součas-

né době extrémně rezistentní tuberkulózu (XDR-TB – extensively 

drug-resistant tuberculosis), což je celkové infekční onemocnění 

vyvolané bakteriemi rezistentními ke dvěma antituberkulotikům 

první řady (isoniazidu a rifampicinu) a navíc nejméně ke třem dal-

ším lékům ze šesti skupin antituberkulotik druhé řady. Tyto skupi-

ny představují aminoglykosidy (amikacin, kanamycin), polypeptidy 

(kapreomycin), fluorochinolony (ciprofloxacin, ofloxacin), thioami-

dy (ethionamid, prothionamid), cykloserin a para aminosalicylová 

kyselina (PAS) (Kašák 2009). XDR-TB byla již zaznamenána v té-

měř 50 zemích světa. V roce 2009 byla popsána další nejzávažnější 

rezistentní forma TB, tzv. totálně rezistentní TB (TDR-TB – totally 

drug-resistant TB). Je definována rezistencí kmene Mycobacterium 

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)

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)



22 KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL 3/2010

ce (SZO) je ve světě nově diagnostikováno okolo 

půl miliónu nových případů MDR-TB ročně ve 

více než 80 zemích světa, z toho jedna čtvrtina 

pacientů na MDR-TB zemře. V ČR je nízký vý-

skyt MDR-TB, pohybuje se okolo 20 osob ročně 

(Bártů 2010 a).

Kazuistika I

První kazuistika popisuje onemocnění 30le-

té ženy české národnosti.

Rodinná anamnéza: Matka a sestra byly 

zdrávy, otec prodělal infarkt myokardu, TB se 

v rodině nevyskytla.

Osobní anamnéza: Pacientka prodělala běž-

né dětské choroby, jinak byla zdráva, do styku 

s TB nepřišla. Kuřačka s celkovou náloží 100 000 

cigaret. Proti tuberkulóze byla očkována po na-

rození a revakcinována v 11 letech.

Svobodná, žila s rodiči a sestrou v panelovém bytě 3+1. Pro-

davačka v tabáku.

Užívala hormonální antikoncepci, jinak žádné léky pravidel-

ně nebrala.

Nynější onemocnění: Pacientka se léčila u praktického lékaře 

pro několik měsíců přetrvávající kašel s expektorací purulentního 

sputa a subfebrilie. Udávala váhový úbytek 10 kg za posledních 10 

měsíců a velkou únavu. Byla nasazena širokospektrá antibiotika, 

která jí však nepřinesla úlevu, proto byla dne 22. října 2008 ode-

slána na sumační skiagram hrudníku. Vzhledem k rozsáhlému 

rentgenologickému nálezu byla praktickým lékařem odeslána do 

ambulance Pneumologické kliniky FTN k vyšetření. Bylo jí odebrá-

no sputum na BK a 24. října 2008 byla hlášena z mikrobiologické 

laboratoře mikroskopická pozitivita sputa. Pacientka byla ihned 

přijata k hospitalizaci na Pneumologickou kliniku FTN, kde byla 

zahájena antituberkulotická léčba čtyřkombinací isoniazid (H) 

300 mg, rifampicin (R) 600 mg, ethambutol (E) 1 600 mg a pyra-

zinamid (Z) 2 000 mg denně plus Pyridoxin. 

Výsledky vyšetření: Sumační skiagram hrudníku z 22. října 

2008: v obou plicních vrcholech byly patrny oboustranné rozpa-

dy, vpravo s hladinkou velikosti 2×2,5 cm, vlevo 3×3,5 cm (viz 

obr. č. 2). QuantiFERON-TB Gold byl pozitivní, sedimentace 

erytrocytů 33/89, C-reaktivní protein (CRP) 47,0 mg/l, jaterní 

transaminázy a krevní obraz byly v normě. Tuberkulinová zkouš-

ka (Mantoux II) 15 mm. Sputum bylo mikroskopicky i kultivačně 

BK pozitivní, Bactec pozitivní. Vyšetření typizace a citlivosti ze 

sputa prokázalo Mycobacterium tuberculosis citlivé na všechna zá-

kladní antituberkulotika, tj. na isoniazid, rifampicin, ethambutol, 

pyrazinamid a streptomycin (S).

Obr. 1: Incidence tuberkulózy v ČR v letech 2000–2009 (dle ÚZIS)
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tuberculosis ke všem antituberkulotikům první a druhé řady. První 

případy se vyskytly u pacientů v různých zemích Asie – Íránu, Irá-

ku, Afghánistánu (Bártů 2010 b).

U pacientů s MDR-TB se klinický obraz, fyzikální nález, labo-

ratorní vyšetření ani rentgenologický obraz neliší od TB způsobené 

citlivými kmeny mykobakterií. Většinou až selhání antituberku-

lotické léčby upozorní na možnost MDR-TB, což je třeba potvr-

dit vyšetřením citlivosti na antituberkulotika. MDR-TB je obtíž-

něji léčitelná, léky jsou toxičtější a dražší než AT první kategorie. 

Doba léčby je delší a léčebné výsledky jsou horší, v závislosti na 

léčebných režimech je v léčbě dosaženo úspěchu jen u 50–60 % 

pacientů s MDR-TB (Bártů 2010 a).

Epidemiologie tuberkulózy

Ve světě ročně onemocní tuberkulózou více než 9 miliónů lidí. 

V roce 2007 to bylo 9 270 000 osob, což představuje nárůst o 11 % 

oproti roku 2000, kdy nově onemocnělo 8 300 000 osob (Homolka 

2010). Jedna třetina lidstva je tuberkulózou nakažena a ročně na 

ni zemře kolem 2 miliónů lidí. Nejvyšší nárůst je zaznamenáván 

v zemích Asie, subsaharské Afriky a v zemích bývalého Sovětské-

ho svazu. V rozvojových zemích je TB nejčastější příčinou úmr-

tí na infekčních choroby (Kašák 2009). V České republice je stav 

mnohem příznivější, v roce 2009 byla incidence TB 6,8 případu 

na 100 000 obyvatel, což znamená, že nově bylo onemocnění diag-

nostikováno u 710 osob (viz obr. č. 1). Na TB v ČR v roce 2009 ze-

mřelo 43 osob, v roce 2008 57 osob (Wallenfels 2010).

Obdobná je situace i u případů MDR-TB. Mezi státy s vysokou 

incidencí a prevalencí MDR-TB se řadí země bývalého Sovětského 

svazu a asijské státy. Podle odhadů Světové zdravotnické organiza-

POROVNÁNÍ KLASICKÉ A MULTIREZISTENTNÍ TUBERKULÓZY



23KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL 3/2010

Průběh léčby: Pacientka léčbu antituberkulotiky dobře tole-

rovala, obtíže postupně ustupovaly, docházelo k poklesu zánětli-

vých parametrů v laboratorních vyšetřeních, jaterní testy zůstaly 

v normě. Od 15. prosince 2008 bylo sputum mikroskopicky i kul-

tivačně BK negativní, kontrolní vyšetření skiagramu hrudníku 

vykazovalo částečnou regresi původního nálezu. Pacientka byla 

po dvou měsících AT léčby převedena na pokračovací fázi léčby 

dvojkombinací isoniazid 300 mg a rifampicin 600 mg denně plus 

Pyridoxin (viz tab. č. 1). Dne 19. února 2009 byla ukončena hos-

pitalizace a pacientka byla předána do ambulantní péče na naše 

terénní ambulantní pneumologické oddělení.

První kontrola na našem pracovišti proběhla 23. února 2009, 

pacientka se cítila velmi dobře, žádné obtíže neudávala, léky snáše-

la dobře. Na kontrolních skiagramech hrudníku ještě nebyla úplná 

regrese oboustranného nálezu, vyšetření sputa na BK negativní, 

laboratorní vyšetření byla v normě. Vzhledem k pomalé regresi 

rentgenologického nálezu byla pokračovací fáze AT léčby ve srov-

nání se standardním režimem prodloužena o jeden měsíc, ukon-

čena byla 24. května 2009. Pracovní neschopnost byla ukončena 

o týden později a pacientka od 1. června 2009 nastoupila zpět do 

svého původního zaměstnání. V současné době je stále zcela bez 

obtíží, chodí na pravidelné kontroly a pracuje na plný úvazek. Po-

slední sumační skiagram hrudníku byl proveden 25. ledna 2010, 

byla popsána pouze diskrétní posttuberkulózní rezidua v horních 

polích, více vlevo (viz obr. č. 3).

Kazuistika II

Druhá kazuistika popisuje onemocnění 33letého muže slo-

venské národnosti. 

Rodinná anamnéza: Matka zemřela tragicky, otec a 5 souro-

zenců byli zdrávi, sedmiletý syn byl také zdráv. TB se v rodině 

nevyskytla.

Osobní anamnéza: Pacient nebyl vážněji nemocen, posledních 

10 let nenavštívil lékaře. Do kontaktu s TB nepřišel, zda byl oč-

kován proti TB, si nepamatoval. Kuřák s celkovou náloží 100 000 

cigaret.

Rozvedený, žil v bytě 4+1 spolu se 3 podnájemníky. Pracoval 

jako číšník.

V době začátku onemocnění žádné léky neužíval.

Nynější onemocnění: Naše ambulantní pneumologické oddě-

lení navštívil poprvé 10. října 2000 pro asi měsíc trvající obtíže. 

Obr. č. 2: Kazuistika I – RTG plic na počátku onemocnění 

(22. 10. 2008)

Obr. č. 3: Kazuistika I – RTG plic, současný stav

(25. 1. 2010)

iniciální fáze 2 měsíce pokračovací fáze 5 měsíců
celková cena 

antituberkulotik (Kč)

celkový počet tablet celkový počet tablet

isoniazid 3 tbl/den 180 isoniazid 3 tbl/den 450 428

rifampicin 4 tbl/den 240 rifampicin 4 tbl/den 600 2 688

ethambutol 4 tbl/den 240 977

pyrazinamid 4 tbl/den 240 1 159

celkem 1 950 5 252

Tab. č. 1: Náklady na léčbu antituberkulotiky pacientky s klasickou tuberkulózou
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Přišel sám, nebyl odeslán jiným lékařem. Měl teploty až 39,5 °C, 

noční poty, zimnice a kašel, často provázený zvracením. Byl duš-

ný, za měsíc zhubl 15 kg. 

Byl proveden sumační skiagram hrudníku ve dvou projekcích, 

který ukázal rozsáhlý specifický oboustranný proces (popis viz 

níže). Pacient byl ihned odeslán infekční sanitou k hospitalizaci 

do ÚL TRN v Prosečnici, kde mu byla 10. října 2000 nasazena AT 

léčba čtyřkombinací isoniazid 300 mg, rifampicin 600 mg, etham-

butol 1 600 mg a pyrazinamid 2 000 mg denně plus Pyridoxin.

Výsledky vyšetření: Sumační skiagram hrudníku z 10. října 

2000 prokázal v celém pravém plicním křídle pruhoskvrnité in-

filtrace s maximem ve vrcholu. Vlevo byly pruhoskvrnité, místy 

splývající infiltrace s maximem parahilózně, drobné rozpady a pa-

rakardiálně rozpad velikosti 7×8 cm (viz obr. č. 4). Sputum na BK 

bylo mikroskopicky i kultivačně pozitivní, Bactec pozitivní, sedi-

mentace erytrocytů 91/120, biochemická vyšetření a krevní ob-

raz v normě, vyšetření HIV bylo negativní, tuberkulinová zkouška 

(Mantoux II) negativní. Vyšetření typizace a citlivosti ze sputa ze 

dne 12. října 2000 prokázalo Mycobacterium tuberculosis rezistent-

ní k isoniazidu a rifampicinu, citlivé na streptomycin, ethambutol 

a pyrazinamid. Další vyšetření typizace ze 4. ledna 2001 proká-

zalo citlivost na streptomycin a pyrazinamid a zároveň ještě re-

zistenci k ethambutolu.

Průběh léčby: Pacient léčbu dobře toleroval, obtíže postupně 

ustoupily, rentgenologický nález vykazoval pomalou regresi, ale stále 

přetrvávala mikroskopická i kultivační BK pozitivita ze sputa. Léčba 

se měnila podle rozšířené citlivosti (viz tab. č. 2). Po 16 měsících 

léčby (7. února 2002) bylo sputum mikroskopicky i kultivačně ne-

gativní. Pacient byl propuštěn do ambulantní péče dne 31. května 

2002. Léčba byla ponechána 18 měsíců od první negativity sputa. 

Od 3. června 2002 docházel na naše oddělení denně na kont-

rolovanou léčbu antituberkulotiky, na víkend mu byl vydán odmě-

řený počet tablet AT. Bylo mu pravidelně vyšetřováno sputum na 

BK, kontrolní skiagramy hrudníku vykazovaly zlepšení rentgeno-

logického obrazu, rozpady postupně zmizely. Léčba byla ukončena 

13. srpna 2003, tj. po 34 měsících. 

Obr. č. 4: Kazuistika II – RTG plic na počátku onemocnění 

(10. 10. 2000)

Obr. č. 5: Kazuistika II – RTG plic, současný stav (30. 10. 2009)

lék doba podávání celkový počet tablet celková cena antituberkulotik (Kč)

isoniazid 3 tbl/den 2 měsíce 180 170

rifampicin 4 tbl/den 2 měsíce 240 790

ethambutol 4 tbl/den 4,5 měsíce 844 3 450

pyrazinamid 4 tbl/den 34 měsíců 4 136 19 980

streptomycin 1 g/den 4 měsíce 120 dávek i. m. 14 052

ciprofloxacin 2 tbl/den 30 měsíců 1 824 22 344

klofamizin 1 tbl/den 30 měsíců 912 8 737

cykloserin 2 tbl/den 20,5 měsíce 1 248 87 585

ethionamid 2 tbl/den 20,5 měsíce 1 248 9 545

celkem 10 632 166 653

Tab. č. 2: Náklady na léčbu antituberkulotiky pacienta s MDR-TB 
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Pacient k nám dosud chodí na pravidelné kontroly, daří se mu 

dobře, nekouří, pracuje jako hlídač na parkovišti, podařilo se mu 

zajistit pronájem zařízené garsonky. Poslední skiagrafické vyšet-

ření hrudníku bylo provedeno 30. října 2009, na skiagramu hrud-

níku jsou patrny postspecifické změny v pravém horním poli (viz 

obr. č. 5). 

V roce 2004 mu byla diagnostikována těžká chronická ob-

strukční plicní nemoc (CHOPN stadia III), je léčen fixní kombina-

cí flutikason/salmeterol (v denní dávce 50/500 µg 2krát 1 vdech), 

dále užívá tiotropium (18 µg 1 cps denně), teofylin s pomalým 

uvolňováním (300 mg 1-0-1) a salbutamol v aerosolovém dávko-

vači podle potřeby. 

Závěr

Obtíže a příznaky TB u pacientky s klasickou (nerezistentní) 

tuberkulózou a u pacienta, u něhož byla prokázána rezistence ke 

dvěma antituberkulotikům první řady a následně ještě k etham-

butolu, byly velice podobné. Rentgenologický obraz prokazoval 

oboustranný nález s rozpady a oba pacienti byli BK mikroskopicky 

i kultivačně pozitivní ze sputa. Významný rozdíl byl v délce trvání 

léčby, která byla u pacienta s MDR-TB 5krát delší než u pacientky 

s klasickou TB. Také množství léků, které dostal pacient s MDR-

-TB, bylo 5krát větší a hospitalizace pacienta s MDR-TB byla 5krát 

delší. Největší rozdíl mezi klasickou a MDR-TB byl u prezento-

vaných pacientů v ceně léků, která byla 32krát vyšší u pacienta 

s MDR-TB. U pacientky s klasickou TB činily celkové náklady na 

léky 5 252 Kč, u pacienta s MDR-TB 166 653 Kč. 

Rezistentní kmeny mykobakterií jsou problémem budoucnosti 

a v důsledku migrace obyvatel ze zemí východní Evropy a Asie do 

zemí střední a západní Evropy, pro které je ČR přirozený tranzit, 

mohou způsobit problém i u nás. 

V ČR je zatím poměrně příznivá situace v kontrole jak nad kla-

sickou, tak i MDR tuberkulózou (Bártů 2010 a). Celosvětově lze 

v budoucnosti dosáhnout kontroly nad tuberkulózou pouze včas-

nou diagnostikou, použitím nových vakcín a účinnou, plně kont-

rolovanou léčbou (Homolka 2010). 

V ČR dochází v posledních letech k paradoxní situaci, kdy se 

epidemiologické ukazatele tuberkulózy trvale zlepšují, ale zároveň 

se trvale zhoršuje dostupnost základních antituberkulotik. Dovoz 

streptomycinu a pyrazinamidu do ČR je již několik let zajiš*ován 

formou specifického léčebného programu a v roce 2010 nastaly 

problémy i s ethambutolem, jehož náhradní dovoz je zajiš*ován 

formou individuální preskripce na konkrétního pacienta – zde ale 

vždy hrozí časová prodleva v zajištění léku, nebo* tento způsob 

jeho získání, do něhož vstupují revizní lékaři zdravotních pojiš-

*oven, je administrativně náročný. Z první řady antituberkulotik 

má nyní v ČR standardní dostupnost jen isoniazid a rifampicin. 

V ČR v současné době neexistuje legislativní nástroj, který by ga-

rantoval plnou dostupnost všech antituberkulotik základní řady, 

tak jak to požaduje SZO. Naopak existují rozdílné názory exeku-

tivních orgánů (Ministerstva zdravotnictví – MZ ČR a Státního 

ústavu pro kontrolu léčiv – SÚKL) v otázce, kdo by měl dostup-

nost antituberkulotik garantovat. Výbor ČPFS již opakovaně na 

tuto skutečnost MZ ČR upozorňoval a bylo mu písemně sděleno, 

že tímto garantem by měla být odborná společnost!?

TB zůstává světovou hrozbou, protože každou vteřinu se ve 

světě nakazí tuberkulózou jeden člověk a každou minutu na ni je-

den člověk zemře! 

příznaky únava kašel
váhový 

úbytek (kg)

teplota v době 

stanovení diagnózy (°C)
noční poty dušnost hemoptýza

klasická TB ano ano 10 37,5 ne ne ne

MDR-TB ano ano 15 39,5 ano ano ne

Tab. č. 3: Porovnání příznaků u pacientky s klasickou TB a pacienta s MDR-TB 

diagnostická metoda klasická TB MDR-TB

sumační skiagram hrudníku oboustranný nález oboustranný nález

sputum na BK mikroskopicky pozitivní pozitivní

sputum na BK kultivačně pozitivní pozitivní

Mantoux II 15 negativní

FW 33/89 91/120

QuantiFERON-TB Gold pozitivní nevyšetřen

citlivost na základní AT ano ne

Tab. č. 4: Porovnání výsledků diagnostických metod u pacientky s klasickou TB a pacienta s MDR-TB

Mantoux II – tuberkulinová zkouška, BK – Mycobacterium tuberculosis, FW – sedimentace erytrocytů, AT – antituberkulotika

délka hospitalizace délka léčení

klasická TB 4 měsíce 7 měsíců

MDR-TB 19 měsíců 34 měsíců

Tab. č. 5: Porovnání délky hospitalizace a délky léčení 

pacientky s klasickou TB a pacienta s MDR-TB

POROVNÁNÍ KLASICKÉ A MULTIREZISTENTNÍ TUBERKULÓZY
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Souhrn:

Autorka prezentuje případ nepoznaného tumoru plic u pacienta přijatého na neuro-

logické oddělení. Až pitva objasnila příčinu potíží. V kazuistice se autorka zamýšlí nad 

paraneoplastickými projevy nádorů, dále zdůrazňuje nutnost provádění bočných snímků 

plic. Nakonec hodnotí současné možnosti časného záchytu karcinomu plic, vyšetřovací 

metody a jejich význam i omezení v diagnostice zhoubných novotvarů plic.

Summary:

Undiscovered lung tumour

Author presents a case of an undiscovered lung tumour had by a patient accepted in 

the neurology department. Not until the autopsy was the cause of the trouble detected. 

In this case autor speculates about paraneoplastic manifestations of tumours and then 

she points out the necessity of taking side lung skiagrams. Finally she considers contem-

poral possibilities of an on-time detection of the lung cancer, examination methods and 

their importance as well as their limitations in the lung cancer diagnostics.

Popelková, M. Nepoznaný tumor plic. Kazuistiky v alergologii, pneu mologii a ORL 7, č. 3: 27–32, 

2010.
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� paraneoplastické projevy

Key words:

� lung cancer

� paraneoplastic 

manifestations
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Oddělení TRN, NsP Česká Lípa a. s.

Úvod

Karcinomy plic jsou stále aktuálním tématem nejen v běžné 

praxi pneumologů, ale setkávají se s nimi i lékaři jiných oborů. 

Podle údajů z roku 2005 vykazuje v České republice broncho-

genní karcinom u mužů nejvyšší incidenci ze všech maligních 

onemocnění (93/100 000 obyvatel) a má také nejvyšší mortalitu 

(90/100 000). U žen se v roce 2005 s incidencí 35/100 000 oby-

vatel dostal na 3. místo. Bronchogenní karcinom bývá obvykle 

diag nostikován ve věku 35–85 let, nejčastější výskyt je mezi 55. 

až 80. rokem života.

Pacienti s karcinomem plic se často objevují na různých oddě-

leních nemocnice, velmi často pak na oddělení neurologickém, kdy 

prvním příznakem onemocnění bývá některý z neurologických pa-

raneoplastických projevů nebo manifestace metastázy do mozku, 

která předchází objevení primárního nádoru plic.

Kazuistika

Pacient narozený v roce 1945 byl hospitalizován na neurologic-

kém oddělení nemocnice v České Lípě v období od 22. do 30. listo-

padu 2006. K hospitalizaci byl odeslán ambulantním neurologem 

k dovyšetření pro instabilitu, dysestézie a parestézie.

Měsíc před zahájením hospitalizace vykonával těžkou prá-

ci, při které mu náhle „projela bolest celými zády“, byl údajně 

chvíli v bezvědomí, po probrání se mu začala motat hlava, mu-

sel ulehnout. Od té doby se cítil slabý, měl pocit suchosti sliz-

nic, nemohl dýchat, cítil hořkost při jídle a měl poruchy polyká-

ní. Dále pozoroval potíže s chůzí v podobě instability a slabosti 

dolních končetin. Močení bylo bez potíží, stolici měl nepravi-

delnou, malé množství – vzhledem k nízkému příjmu potravy. 

Udával bolesti krční a bederní páteře vystřelující do kyčlí. Ab-

úzus alkoholu negoval, v osobní anamnéze byl stav po herni-

otomii a operaci varixů oboustranně, úrazy neuvedl. Neužíval 

chronicky žádné léky.

Z objektivního nálezu neurologa: pacient při přijetí klidově mír-

ně dušný, poslechově inspirační stridor vlevo. Ztrhaný výraz, bledě 

šedý kolorit, při mluvení přivírá oči, bez vegetativního doprovodu. 

Afebrilní, normostenický, ale zdá se mírná hypotrofie svalů dolních 

končetin. Hlava bez traumatu. Mozkové nervy intaktní, zornice 

izokorické, jazyk oschlý, plazí středem, na jazyku a uvule bělavé 

povlaky charakteru sooru. Páteř s omezenou dynamikou krčního 

úseku, bolestivost v oblasti 3. a 4. krčního obratle. Horní končeti-

ny – tonus, taxe, svalová síla v normě, bez poruchy čití. Břicho bez 

patrného nálezu, kožní reflexy výbavné. Dolní končetiny – tonus 

symetrický, taxe nepřesná bilaterálně, iritační jevy nevybavuji, od 
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poloviny stehen dysestézie a hypestézie, kořenově mírná instabilita 

oboustranně. Lasègueův manévr do 40° oboustranně. 

Laboratorní vyšetření: Krevní obraz (22. listopadu 2006): 

hemoglobin 153 g/l, erytrocyty 5,16×1012/l, leukocyty 7,8×109/ l, 

trombocyty 171×109/l, hematokrit 47,300 %; koagulace v mezích 

normy.

Vyšetření moči (22. listopadu 2006): pH 5,0, glukóza negativ-

ní, erytrocyty 10–15 arb. j., leukocyty 5–10 arb. j., epitelie dlaždi-

covité 1–4 arb. j., ostatní v normě. 

Biochemické vyšetření (22. listopadu 2006): urea 8,3 mmol/ l, 

kreatinin 99 µmol/l, Na+ 135 mmol/l, K+ 4,1 mmol/ l, Cl− 94 mmol/ l, 

Ca2+ 2,53 mmol/l, bilirubin 10,0 µmol/l, ALT 0,56 µkat/l, AST 

0,49 µkat/l, GMT 0,5 µkat/l, cholesterol 4,0 mmol/ l, glykémie 

5,7 mmol/ l, osmolalita 299 mosm/kg, C-reaktivní protein negativní.

Vyšetření funkce štítné žlázy v normě (23. listopadu 2006): 

tyreotropní hormon 1,72 mIU/l, trijodthyronin 1,8 nmol/l, volný 

tyroxin 16,8 pmol/l.

29. listopadu doplněno vyšetření karcinoembryonálního anti-

genu (CEA), hodnota 2,1 µg/l v normě. 

ORL vyšetření (22. listopadu 2006): Objektivně sliznice du-

tiny ústní oschlá s ulpívajícím hlenem, ostatní nález v normě. Do-

poručeno dovyšetřit jícen, žaludek a provést rehydrataci.

Sonografické vyšetření břicha (23. listopadu 2006) prokáza-

lo pouze horší přehlednost pankreatu a mírnou asymetrii velikosti 

ledvin (pravá ledvina 100×33 mm, levá 120×60 mm).

Gastrofibroskopie (23. listopadu 2006) se závěrem: ulcerativní 

duodenopatie a aftózní bulbitida, obraz chronické gastritidy s ojedi-

nělými erozemi v antru žaludku (odebrány dva bioptické vzorky).

RTG vyšetření páteře: Esovitá skolióza hrudní a bederní 

části páteře, lehká levostranná rotace horní části bederní páteře, 

hyperkyfóza hrudní. Stav po m. Scheuermann ve střední třetině 

hrudní části páteře, terén stigmatizace bederní páteře s deformu-

jící spondylózou.

RTG hrudníku (obr. č. 1): Plicní parenchym bilaterálně bez 

čerstvých ložiskových změn, zhrubělá bronchovaskulární kresba 

v obou dolních polích, srdce aortálního tvaru, nezvětšeno, kardio-

torakální index 150/340, hily nezvětšené, členité, mediastinum ne-

rozšířené, bránice klenutá, kontura hladká, úhly volné.

CT mozku (27. listopadu 2006): Lehká korová atrofie, na ske-

letu bez patologických změn.

Závěry interního a hematologického konzilia (27. listopadu 

2006): Hubnutí a neurologická symptomatologie – chabá paraparé-

za dolních končetin, erozivní duodenopatie. Těžký nikotinismus 

– v rámci diferenciální diagnózy pomýšlet zejména na malignitu, 

případně autoimunitu – suspektní Sjögrenův (sicca) syndrom. Do-

plnit vyšetření ferritinu, transferinu, onkomarkerů, raději doplnit 

i bočný snímek hrudníku a plicní vyšetření.

Plicní konzilium (29. listopadu 2006): Podrobná anamnéza 

uvedena výše. Dominuje celkové chátrání, nechutenství, suchost 

sliznic, dušnost a kašel. Bolesti lokalizované zprvu do zad a vázané 

na pohyb se nyní mění na trvalou bolest na levé straně. Pacient ne-

může ležet na levém boku. Objektivní nález: klidově bez dušnosti, 

mírná tachypnoe, poklepově přikrácení vlevo do úrovně dolní třeti-

ny lopatky, zde oslabené dýchání. Vpravo dýchání zostřené s vrzoty 

a zátkovým zvukem. Akce srdeční pravidelná, bez šelestu.

Prohlédnuta RTG dokumentace – vlevo mj. neostrá kontura 

bránice, dolní pole závojovitě zastřené, zleva dvojitá kontura sr-

dečního stínu (dříve nepopsáno) – nález nevylučuje infiltrát dor-

zobazálně sumovaný se stínem srdečním.

Na základě posouzení RTG dokumentace a fyzikálního nálezu 

doplněn levý bočný snímek plic (viz obr. č. 2). Na bočném snímku 

nalezeno prakticky homogenní zastření v zadním dolním kvadran-

tu, jeví se neostře ohraničené, sumuje se stínem páteře, zabíhá 

k levému hilu, který je mírně rozšířený. Nález odpovídá částečně 

infiltraci se suspektním podílem fluidotoraxu, který se nachází i in-

terlobárně – velmi pravděpodobně na tumorózním podkladě.

Dále doplněno spirometrické vyšetření (křivka průtok–objem), 

které ukázalo těžkou restrikci – FVC 33 % n. h., FEV
1
 36 % n. h., 

FEV
1
/VC 79 % n. h. Oxymetrie – saturace O

2
 94 %, tepová frek-

vence 89/min, hraniční hypoxémie. 

Závěr: suspektní tumor levého dolního laloku plicního, malnut-

rice, těžká ventilační porucha; doporučeno urychlené provedení CT 

plic a bronchoskopického vyšetření, překlad na interní oddělení.

Na druhý den objednáno CT plic, EMG, CT bederní páteře. Pře-

klad na interní oddělení k dovyšetření pro suspekci na tumor plic.

30. listopadu v nočních hodinách byl však pacient nalezen per-

sonálem v bezvědomí, zahájena resuscitace. Po 20 minutách byla 

resuscitace ukončena bez obnovení vitálních funkcí. Vzhledem 

k náhlému úmrtí byla indikována zdravotní pitva.

Pitva

Z pitevního protokolu vyjímám:

Pitva hrudníku a břicha: hrudní koš bez známek fraktury, 

uložení orgánů v dutině hrudní typické, pleurální dutiny volné, 

dutina perikardiální bez výpotku. Uložení orgánů dutiny břišní 

je typické. Omentum mírně infiltrované tukem, volné, překrývá 

kličky střevní ze 2/3. Kličky střevní nejsou vzedmuty, není mezi 

nimi patologická tekutina. Viscerální a parietální peritoneum bez 

pozoruhodností. 

Srdce – při vyústění dolní duté žíly patrna zvětšená lymfatic-

ká uzlina do průměru 10 mm na řezu prostoupena bělavou tkání. 

Věnčité tepny typického průběhu s aterosklerózou I. stupně na 

typických místech. Aorta přiměřeně široká s aterosklerózou II. 

stupně s akcentací v břišní části. Pravá ledvinná artérie naznače-

ně hyperplastická, s průsvitem obvodu 8 mm. 

Pravá plíce 850 g, méně vzdušná, pleura jemná, lesklá, s pro-

svítající antrakotickou pigmentací. Pohmatově v předních částech 

polštářkovité vzedmutí parenchymu, v hilové oblasti pohmatově 

tužší uzlík do průměru 15 mm. Na řezu je antrakoticky zbarvená 

lymfatická uzlina prostoupená bělavou tkání s centrálním nekro-

tickým rozpadem. Na řezu plicní tkáň méně prokrvená, s mírným 

vytékáním zpěněné tekutiny. Intima plicnice s naznačenými skle-

rotickými změnami, sliznice bronchu zarudlá.

Levá plíce 1 150 g, v oblasti plicního hilu patrné tužší ložis-

ko o průměru 50 mm, tvořeno masami bílé tkáně, které vychá-

zejí ze stěny bronchu, dále tvořena paketem lymfatických uzlin, 

na řezu přestavěných tužší bělavou tkání. Plicní hilus levé plicní 

tepny tímto ložiskem zužován a deformován. Jednoznačné znaky 

plicní embolie nenalezeny. Vzpomenuté tumorózní ložisko defor-

muje a zužuje bronchiální hilus, nejvíce v lobárních bronších pro 

dolní lalok, kde na řezu nalezen hnisavý obsah v průsvitu malých 

bronchů pro dolní lalok. Na řezu plicní tkáň s mírným vytékáním 

edémové tekutiny. Sliznice bronchů zarudlá, s hnisem v bronších 

pro dolní lalok. Trachea se sliznicí bledou.
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Bifurkační lymfatické uzliny zvětšené v paket, na řezu s pře-

stavěnou tkání s centrální nekrózou. Zvětšené lymfatické uzliny 

nalezeny i v mediastinu kolem oblouku aorty. 

Játra – na viscerální ploše pravého laloku zastiženo tužší lo-

žisko 15 mm těsně pod pouzdrem, podobné ložisko i na viscerál-

ní ploše levého laloku. Na řezu zastižena tužší bělavá ložiska do 

5 mm v průměru. 

Pankreas přiměřené velikosti, lalůčkovité struktury šedorů-

žové barvy. V oblasti ocasu zastiženo tužší bělavé ložisko 10 mm 

v průměru. 

Pravá ledvina 130 g, povrch jemně granulovaný v ojedinělými 

vtaženými jizvami renální artérie s jemnou hypoplastickou inti-

mou. Levá ledvina 350 g, na řezu kůra normálně široká. Vaskulární 

atrofie pravé ledviny – hypoplazie ledvinné tepny.

Závěr: 61letý pacient přijatý na neurologické oddělení pro ma-

látnost, kolapsové stavy. Vstupním vyšetřením vysloveno podezření 

na plicní proces, vzhledem k úmrtí pacienta nedovyšetřen. Při pitvě 

nalezen tumor levé plíce vycházející z hlavního bronchu, který de-

formuje plicní hilus, postižení mediastinálních lymfatických uzlin, 

jater, ocasu pankreatu. Mikroskopicky verifikován malobuněčný 

karcinom, bronchostagnační bronchopneumonie, cor pulmonale 

chronicum (viz obr. 3–7).

Diskuse

 Uvedená kazuistika je relativně častým případem z praxe – pa-

cient s pokročilým plicním onemocněním jednak přišel do nemoc-

nice pozdě a jednak byl pro své nespecifické příznaky umístěn na 

neurologickém oddělení (v našem případě se jednalo kromě hub-

nutí, chřadnutí, slabost a suchost sliznic zejména o neurologické 

paraneoplastické projevy – dysestezie, parestezie, změny čití, které 

jsou v literatuře popisovány v souvislosti s výskytem zhoubných 

onemocnění). Pacientem zmiňované bolesti v zádech a později vle-

vo na hrudi nejspíše souvisely s rozsahem tumoru a postižením 

pohrudnice – žel v pitvě bližší rozbor není a páteř není popisová-

na, plánovaná scintigrafie skeletu již nebyla vzhledem k průběhu 

onemocnění provedena. 

Pacient záhy zemřel a až pitvou byl prokázán rozsáhlý karci-

nom plic s metastázami do uzlin, jater a ocasu pankreatu. Histo-

logicky byl verifikován malobuněčný karcinom. 

Dle patologické klasifikace se malobuněčný karcinom řadí mezi 

špatně diferencované neuroendokrinní nádory. Na opačném pólu 

stojí dobře diferencovaný neuroendokrinní nádor – karcinoid. Ma-

lobuněčný karcinom vychází z primitivních buněk bazálního epi-

telu bronchů, které se částečně diferencují směrem k neuroendo-

krinním Kulchitského buňkám. Z toho důvodu je zřejmá souvislost 

s paraneoplastickými projevy jako v našem případě.

Dále kazuistika ukazuje, že rutinně prováděné ultrazvukové 

vyšetření břicha není vždy schopno detekovat vzdálené metastá-

zy (viz rozpor mezi výsledkem ultrazvukového vyšetření – játra 

a pankreas bez patologie – a pitevním nálezem metastatického 

postižení obou zmiňovaných orgánů). Shodný je jen nález asyme-

trie velikosti ledvin, kdy byla pitvou prokázána vaskulární atrofie 

pravé ledviny, což je celkem vzácné onemocnění, s kazuistikou 

přímo nesouvisející.

Při přijetí nemocného na lůžkové neurologické oddělení byl 

zhotoven jen zadopřední snímek hrudníku, což bylo nedostateč-

né (patologický proces nebyl zachycen). Až doplněný bočný sní-

mek zhotovený na doporučení pneumologa (v uvedené kazuistice 

čtvrtý konziliář) odhalil rozsáhlou infiltraci v levé plíci. Rutinní 

provádění RDG snímků hrudníku ve dvou na sobě kolmých pro-

jekcích by mělo být samozřejmostí, ale z praxe víme, že se tak 

velmi často neděje. 

Výsledky provedených laboratorních vyšetření krve a moči byly 

pro diagnostiku nepřínosné. Z tumorových markerů byl vyšetřen 

jen karcinoembryonální antigen (CEA), jehož hodnota nebyla pa-

tologicky zvýšená (na malignitu bylo v té době v rámci diferen-

ciální diagnózy pomýšleno, ale nebyla specifikována lokalizace). 

Odběr sputa proveden nebyl. Bronchoskopie byla plánována, ale 

nebyla již uskutečněna, stejně jako CT plic. 

 

Závěr – současné možnosti diagnostiky 
a léčby karcinomu plic

Česká republika patří mezi země s vysokou incidencí broncho-

genního karcinomu a s ním související vysokou mortalitou. Na kar-

cinom v České republice umírá ročně více než 5 600 nemocných. 

Mortalita u mužů se mírně snižuje, ale u žen dochází v posledních 

letech k trvalému vzestupu. 

I přes výrazný pokrok v diagnostice a léčbě (CT, NMR, FDG-

-PET/CT, EBUS – elektromagneticky navigovaná bronchoskopie, 

CT navigovaná bronchoskopie, jícnová ultrasonografie, autofluo-

rescenční bronchoskopie) jsou výsledky neuspokojivé a velká část 

pacientů tomuto onemocnění podlehne. To, co komplikuje včasnou 

diagnostiku karcinomu plic, je fakt, že vzhledem k malému počtu 

senzitivních vláken v plicní tkáni a velké kompenzační schopnosti 

plic se v okamžiku, kdy se karcinom plic projeví symptomy, jedná 

již o nemoc pokročilou. Neexistují včasné varovné signály, které 

by umožnily zachycení choroby v počátečním stadiu. A tak se stále 

podíl radikálně odstranitelných nádorů zachycených v časných sta-

diích choroby pohybuje okolo nedostatečných 10–12 %.

V diagnostice karcinomu plic se opíráme především o prove-

dení skiagramu hrudníku v zadopřední a bočné projekci. Běžně je 

dostupné i CT vyšetření plic a mediastina rozšířené o CT břicha, 

které by mělo být provedeno s použitím kontrastní látky. Bohu-

žel je však běžnou praxí, že při vstupním vyšetření při hospitali-

zaci pacienta na lůžkovém oddělení jiném než plicním se bočné 

snímky neprovádějí. 

Bronchoskopie dosáhla v posledních letech znatelného pokro-

ku za použití stále modernějších přístrojů, zlepšila se cytologic-

ká diagnostika. 

Sonografické vyšetření břicha je základním vyšetřením v de-

tekci metastáz v orgánech dutiny břišní, především jater a oblas-

ti retroperitonea. V našem případě ultrazvukové (UZ) vyšetření 

břicha metastázy neodhalilo – v běžném provozu a někdy i díky 

kvalitě (resp. nekvalitě) UZ přístrojů je detekce malých metastáz 

nespolehlivá. 

Scintigrafie skeletu slouží ke stanovení kostních metastáz. 

U malobuněčného karcinomu by měla být automaticky součástí 

základního stagingu, což se také ne všude dodržuje. 

 Základním léčebným postupem u limitovaného i extenziv-

ního stadia malobuněčného karcinomu plic zůstává konvenční 

chemoterapie (4–6 cyklů). U limitovaného stadia onemocnění je 

NEPOZNANÝ TUMOR PLIC
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NEPOZNANÝ TUMOR PLIC

Obr. č. 1: Zadopřední snímek hrudníku Obr. č. 2: Levý bočný snímek hrudníku

Obr. č. 3 (a, b): Detail buněk tumoru Obr. č. 4: Detail stěny bronchu

Malé nebo oválné buňky připomínající lymfocyty. Jádra s jemným chro-

matinem, nezřejmá jadérka, ale velmi hyperchromní – bazofilní. Ne-

patrná cytoplasma, téměř až nerozpoznatelná. Vzorec růstu v tomto 

případě solidně alveolární v hnízdech s jemnými vazivovými trabeku-

lami (malobuněčný karcinom plic)

Obr. č. 5: Detail stěny bronchu

Na snímku je patrná chrupavka, seromucinózní žlázky, průsvit bronchu 

se subslizničními cévami a posmrtně odloupanou epitelovou výstelkou 

– dokumentuje souvislost nádoru se stěnou bronchu
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Obr. č. 6: Metastáza v játrech Obr. č. 7: Bronchiolus z periferie

a

b

Obr. č. 8 (a, b): Destrukce chrupavky nádorem z bronchu

Nemá chrupavčitou výstelku stěny, je vyplněn hlenohnisavým sekre-

tem, který postupuje skrz stěnu do okolních alveol – obraz akutní 

bronchopneumonie

NEPOZNANÝ TUMOR PLIC

doporučována radioterapie v kombinaci s chemoterapií (ozařuje 

se v dávce 45–50 Gy). Zpravidla je doplněna o preventivní ozáře-

ní mozku. Chirurgické odstranění malobuněčného karcinomu je 

prováděno poměrně vzácně. 

Prognóza nemocných s malobuněčným karcinomem plic závisí 

na stadiu onemocnění v době stanovení diagnózy. Léčebná odpo-

věG na chemoterapii bývá 80–90%, ale je jen dočasná, u většiny 

nemocných dojde k recidivě. Sledování nemocných s bronchogen-

ním karcinomem patří do rukou pneumologa a onkologa, nejlépe 

pneumologa s onkologickou specializací, ale jejich počet je v Čes-

ké republice nedostatečný.

Jak lze shrnout výzvy v oblasti zlepšení diagnostiky 
a léčby karcinomu plic?

Dosud nebyla nalezena jednotná screeningová metoda pro 

časný záchyt plicních tumorů, která by mohla být použita plošně, 

byla by levná, jednoduchá a měla by dostatečnou výtěžnost. Pro-

to se prozatím jako nejpřínosnější ve vyhledávání plicních tumorů 

jeví preventivní vyšetření RDG hrudníku zaměřené na rizikovou 

populaci kuřáků a pravidelné prohlídky osob pracujících s kance-

rogenními látkami. Měly by se vždy provádět RTG snímky hrud-

níku ve 2 projekcích. 

Dále by bylo žádoucí nepodceňovat paraneoplastické projevy, 

které leckdy manifestaci plicního karcinomu předchází, a lépe jim 

porozumět. Paleta paraneoplastických projevů byla rozebrána v jed-

nom z minulých čísel Kazuistik, a tak je dále blíže neuvádím. 

Velmi důležité, ne-li nejdůležitější je zaměření na prevenci, a to 

jak primární, tak sekundární. V této souvislosti je velmi pozitivní, 

že za posledních několik let dochází na mnohých pneumologic-

kých pracovištích k otevírání poraden a ambulancí zaměřených na 

léčbu závislosti na tabáku.

Zatím však není předpoklad, že by se incidence zhoubných 

novotvarů plic měla v dohledné době snižovat. Pokud se podaří 

všechny preventivní programy uskutečňovat a naplňovat, můžeme 

příznivější trend očekávat až v horizontu 20 a více let. 
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zvaného podle osoby, která se na jeho objevu či popisu podílela (v některých případech dokon-

ce i podle pacientů – nositelů daného příznaku či choroby). 

V současné anatomické nomenklatuře jsou eponyma „na indexu“. Česká anatomická spo-

lečnost (a pochopitelně nejen ona) trvá na užívání tzv. pařížské nomenklatury (Parisiensia no-

mina anatomica), kodifikované v redakci z roku 1989. Ta je také vyučována coby závazný vzor 

i na lékařských fakultách. 

Navzdory tomu užívání eponym přetrvává v běžné klinické praxi. Jedním z důvodů je možná 

i úcta lékařů k odborným kořenům svého oboru, ke snažení svých předchůdců, jejichž jména 

jsou jako stopy minulosti otištěny i do odborného názvosloví. Přísně účelné názvosloví tak získává druhý, možná poněkud ne-

praktický, ale velmi lidský rozměr. Ranvierovy zářezy, Schwannovy buňky či Golgiho aparát tak nejspíše nebudou cizí nikomu 

z nás. Pokusme se v nich vidět nikoliv jen neoficiální pojmosloví, které nám někdy může komplikovat odbornou komunikaci, 

ale i kus vlastního kulturního dědictví. 
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Jde o výkladový slovník, jehož cílem je pomoci zájemcům z řad odborné veřejnosti orientovat se ve významu anatomických ep-

onym a přinést základní biografické údaje o osobnostech, jejichž jména eponyma nesou.

Věřím, že nebudu sám, kdo v něm s chutí zalistuje.
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Management postintubační

iatrogenní perforace trachey

Souhrn:

Následující kazuistiky se věnují třem případům konzervativního postupu při intubační 

lézi membranózní části stěny průdušnice. V diskusi a závěru se dále autoři obecně vyjad-

řují jak k možným příčinám vzniku poranění, tak ke způsobům a indikaci jejich léčby.

Summary:

Wegener’s granulomatosis and airways involvement

Respiratory tract involvement is typical in Wegener’s granulomatosis. Tracheobron-

chial involvement is less common, but it is important in planning the treatment and in 

assessing the prognosis of the disease. We present a case of a patient, in whom a range 

of complications of underlying disease including tracheal stenosis has developed.

Hromádka, P., Plaček, P., Černohorský, S., Baader, M.,Gaalová, R. Management postintubační iatrogenní 

perforace trachey. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 7, č. 3: 33–36, 2010.
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� intubace trachey

� poranění trachey

� podkožní emfyzém

� pneumomediastinum

� pneumothorax
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� tracheal intubation

� tracheal rupture

� subcutanaous 

emphysema

� pneumomediastinum

� pneumothorax
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Úvod

Ruptura zadní stěny trachey je vzácné, ovšem potencionál-

ně smrtelné onemocnění. Nejběžnější příčinou neiatrogenního 

poranění jsou dopravní nehody. Iatrogenně může být způsobe-

na nejčastěji při provádění perkutánní tracheostomie, nebo jako 

komplikace orotracheální intubace. Poranění při orotracheální 

intubaci může vzniknout u dospělých, ale větší riziko je u malých 

dětí. Projevuje se narůstajícím podkožním emfyzémem, pneumo-

toraxem, pneumomediastinem, dyspnoí vznikající během intuba-

ce nebo nejpozději do 24 hodin. Pokud vzniknou tyto komplikace, 

musíme vždy myslet na možnost poranění dýchacích cest, pozd-

ní určení diagnózy má fatální následky v důsledku vzniku media-

stinitidy a sepse. Poranění lze ošetřit konzervativně, zavedením 

stentu, nebo operací.

Kazuistika 1

Třiasedmdesátiletá pacientka byla operována v oblastní nemoc-

nici s diagnózou varikózních pletení levé dolní končetiny v celko-

vé anestézii, dýchací cesty zajištěny orotracheální kanylou č. 7,5. 

Anamnéza v předchorobí byla bez pozoruhodností ve vztahu k ak-

tuálnímu poranění dýchacích cest – stav po appendektomii, chole-

cystektomii, pacientka interně zdráva. Dle předoperačního vyšet-

ření anesteziologem ASA II byla obtížnost intubace posouzena dle 

Mallampati klasifikace jako stupeň č. 1. Dle záznamu přítomného 

anesteziologa byla intubace provedena na druhý pokus a to bez po-

užití zavaděče. Úvod do anestézie byl bez komplikací. Po extubaci 

a probuzení došlo k postupnému nárůstu podkožního emfyzému. 

Pacientka spontánně dýchala s pocitem lehké dyspnoe (PO
2
 96 %), 

observována na JIP místního oddělení. Po telefonické domluvě byla 

letecky transportována na jednotku intenzivní péče chirurgického 

oddělení Krajské nemocnice Liberec a. s.

Po příjezdu byla pacientka kompletně vyšetřena s těmito vý-

sledky: dýchání suficietní, lehká dyspnoe, hlas setřelý, PO
2
 96 %, 

na oxygenoterapii kyslíkovými brýlemi 3 l/min, podkožní emfyzém 

jugula, hrudníku a krku, bez celkové alterace, tlakově a oběhově 

stabilní. Byla provedena diagnostika: rentgenový snímek hrudníku, 

CT hrudníku a krku, kde byla v dorsolaterální stěně trachey více 

vpravo 75 mm nad carinou trachey patrná 4mm trhlina s pneumo-

mediastinem, podkožním emfyzémem, edemémem a hematomem 

v oblasti glottis a hlasivkových vazů (obr. č. 1, 2).
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Vzhledem k nálezu a klinickému stavu pacientky bylo rozhod-

nuto o neooperačním řešení: provedena orotracheální intubace ka-

nylou č. 7,5, navigovaná 3,5mm flexibilním bronchoskopem pod 

místo poranění s umístněním balonku kanyly do oblasti perfora-

ce. Bronchoskopicky bylo zjištěno, že se jedná o vertikální fisuru 

délky 25 mm. Pacientce byla nasazena intravenózní širokospektrá 

antibiotika (amoxicilin, kyselina klavulánová), výživa enterální na-

zogastrickou sondou. Laboratorní hodnoty zánětlivých parametrů 

(vstupní hodnota, maximum, výstupní hodnota): CRP 88, 120, 

4 mg/l (norma do 5 mg/l), leukocyty 9,7, 16, 8,1×109/l (norma 

do 10,1×109/l). Na kontrolních RTG snímcích byly patrny drob-

né zánětlivé změny více vpravo a na CT provedeném šestý den po 

přijetí bylo pozorováno vymizení zánětlivých změn, prakticky plná 

regrese pneumomediastina, bez známek pneumotoraxu, pouze ne-

významný dvoucentimetrový fluidotorax bazálně vpravo. Pacient-

ka byla celkově osm dnů intubována, spontánně ventilovala přes 

orotracheální kanylu, kterou dobře tolerovala při lehké analgose-

daci. Podkožní emfyzém klinicky regredoval, uvolňující nářezy ne-

byly nutné. Po extubaci byla pacientka bez dechových potíží, fon-

ace beze změny, normální ORL nález na hlasivkách, dle kontrolní 

bronchoskopie nález hojící se trhliny průdušnice (obr. č. 3, 4). Je-

denáctý den byla pacientka dimitována. K dnešnímu datu je bez 

obtíží, bronchoskopicky bez známek stenózy trachey. Komentář 

o nejpravděpodobnější příčině poranění trachey v této kazuistice 

bude dál rozebrán v diskusi.

Kazuistika č. 2

Sedmdesátiletá polymorbidní pacientka, v anamnéze: diabe-

tes mellitus 2. typu na inzulinoterapii s pozdními komplikacemi, 

chronická renální insuficience na bázi diabetické nefropatie a ne-

frosklerózy, ICHS, stavy po opakovaných pravostranných kardiál-

ních dekompenzacích, plicní hypertenze, obezita.

Přijata na interní oddělení s bolestmi v pravém podžebří, se 

zimnicí, ikterem, diagnostikována biliární obstrukce s dilatací žlu-

čových cest. Nasazena antibiotika intravenózně (amoxicilin, kyse-

lina klavulánová a ciprofloxacin), indikováno ERCP, ke kterému 

pacientka svolila pouze v celkové anestézii. Při anestézii byly dý-

chací cesty zajištěny orotracheální kanylou č. 8. Při extubaci byla 

pacientka neklidná, došlo i k hemoptoi a nárůstu podkožního em-

fyzému. Pacientka byla z endoskopického sálu převezena na ARO 

s podkožním emfyzémem v oblasti hrudi, krku, klidovou dušností, 

fonací v normě. Na prostém rentgenovém snímku byl pozorován 

Obr. č. 1 a 2: Sagitální a horizontální CT scan poranění tra-

chey (publikováno se svolením RTG odd. KNL a. s.)

Obr. č. 3 Obr. č. 4

Obrázek č. 3: Bronchoskopický nález defektu pars membra-

nacea trachey po extubaci (9. den po poranění)

Obrázek č. 4: Bronchoskopicý obraz jizvou zhojené léze 6 

týdnů po poranění

Obr. č. 5: CT pneumomedia-

stinum (publikováno se svo-

lením RTG odd. KNL a. s.)

Obr. č. 6: Bronchoskopický 

obraz hypertrofické granula-

ce po zastaralém intubačním 

poranění trachey

Obr. č. 7: Bronchoskopický 

obraz zhojené jizvy po sne-

sení granulace

Obr. č. 8: Mallampati klasi-

fikace graficky modifikovaná 

dle Samsona a Yonga

klasifikace popis

1
je vidět měkké patro, uvula, hltan, přední i zad-

ní lůžko tonzil

2 je vidět měkké patro a uvula

3 je vidět měkké patro a kořen uvuly

4 není vidět ani celé měkké patro

Tab. č. 1: Mallampati klasifikace

MANAGEMENT POSTINTUBAČNÍ IATROGENNÍ PERFORACE TRACHEY
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podkožní emfyzém, pneumomediastinum a parciální pneumotorax 

vlevo. Pacientka obviňovala lékařský personál z poškození i přes 

náležité opakované vysvětlení zdravotního stavu souhlasila pouze 

s drenáží pneumotoraxu a CT kontrolním vyšetřením. Broncho-

skopii i ezofagoskopii rezolutně odmítla. Na kontrolním CT byl 

objeven nález pneumomediastina. Došlo k regresi pneumotoraxu 

po drenáži a bylo podezření na lézi zadní stěny trachey. Poranění 

jícnu vyloučil lékař podáním vodního kontrastu. Nebylo též pro-

kázáno pneumoperitoneum. Vzhledem k nespolupráci pacientky, 

která podepsala negativní revers stran invazivních vyšetřovacích 

metod, nebo dalšího operačního řešení, bylo pokračováno v kon-

zervativní léčbě: nasazena ATB doplněna o antimykotika, oxyge-

noterapie maskou. Třetí den byl odstraněn hrudní drén. Podkožní 

emfyzém regredoval, klinicky ani na kontrolním CT žádné známky 

mediastinitidy. Pátý den byla pacientka předána do péče interního 

oddělení k terapii biliární obstrukce. Nejpravděpodobnější příčinou 

stavu bylo intubační trauma trachey (neklid, dušnost po extubaci, 

hemoptoe, podkožní emfyzém a pneumotorax ihned po extubaci, 

nález na CT). Tento případ, kdy prakticky 100% konzervativní te-

rapie vedla k zahojení, je spíše výjimkou.

Kazuistika č. 3

Tato kazuistika popisuje případ zastaralé postintubační perfora-

ce trachey. Šedesátiletá pacientka byla akutně operována v oblastní 

nemocnici pro podezření na akutní apendicitidu, pooperačně zjiš-

těna zánětlivá infiltrace céka. Proto v pooperačním období v rám-

ci dovyšetření bylo šestý den po operaci provedeno CT vyšetření 

hrudníku i břicha, kde bylo diagnostikováno pneumomediastinum 

a podkožní emfyzém (obr. č. 5). Při zpětném hodnocení klasického 

RTG snímku plic druhý den po operaci byl popsán drobný podkož-

ní emfyzém a dle dokumentace zjištěno, že den operace pacient-

ka udávala hemoptýzu. Pacientka byla vzhledem k nálezu v dutině 

břišní léčena od operace širokospektrými antibiotiky (amoxicilin, 

kyselina klavulánová a metronidazol). Až jedenáctý den po operaci 

bylo kontaktováno plicní oddělení Krajské nemocnice Liberec a. s., 

kde provedli flexibilní bronchoskopii s nálezem prominujících gra-

nulací v distální třetině pars membranacea v místě poranění tra-

chey (obr. č. 6). Provedeno snesení granulací, histologicky fibrózně 

nekrotické hmoty a nekrotický buněčný dendritus. Na kontrolním 

CT tři týdny po operaci bylo patrné vymizení pneumomediastina, 

na kontrolní bronchoskopii čtyři týdny po snesení granulací nález 

zhojen jizvou, bez známek stenózy (obr. č. 7). 

 

Diskuse

Intubace představuje zlatý standard v zajištění dýchacích cest. 

Samotná intubace je umístnění trubice do průdušnice prostřed-

nictvím dutiny ústní, nebo přes nosní cesty. Ačkoliv trachea byla 

popsána již v éře před Kristem řeckým lékařem Asklépiadem (Ma-

tsumoto et Carvalho 2007), první úspěšná intubace byla provedena 

až v roce 1896. V rámci anesteziologického vyšetření by měl ane-

steziolog posoudit rizika obtížné intubace. Nejčastěji používanou 

metodou v našem geografickém regionu je Mallampatiho klasifikace 

(Mallampati 1983) přehlednosti faryngu před orotracheální intubací 

(tab. č. 1, obr. č. 8). Lze také použít klasifikace dle Wilsona. Podle 

studie autorů Siddiqi a Kazi z roku 2005 (Siddiqi et Kazi 2005) má 

hodnocení rizika obtížné intubace dle Wilsona vyšší specifičnost 

a pozitivní prediktivní hodnotu. Při intubaci mohou být poškozeny 

hlasivkové vazy, může dojít k dislokaci aryteniodů, subglotickým 

odřeninám až k perforaci nejčastěji membranózní části trachey.

Diagnostika

Klinickým příznakem je vznik pneumotoraxu, podkožního em-

fyzému nebo pneumomediastina, příležitostně i pneumoperitonea 

(Regragui et al. 1994), dyspnoe. Vzniknou-li tyto příznaky po intu-

baci, musíme pátrat po možnosti poranění velkých dýchacích cest, 

případně po jiném zdroji (např. jícen).

Z vyšetřovacích metod přinese klasický rentgenový snímek 

hrudníku informaci o pnemomediastinu, podkožním emfyzému 

nebo pneumotoraxu. CT vyšetření přesně lokalizuje místo léze, 

se zavedením multi-slice počítačové tomografie se zvyšuje rych-

lost a rozlišovací schopnost vyšetření, možnost objemové akvizice 

a rekonstrukce s prostorovým rozlišením. Jednou z nejužitečněj-

ších vlastností těchto výstupů je možnost provádět virtuální bron-

choskopii i obecně virtuální endoskopii (Shabana et al. 2004). Ne-

zanedbatelné místo nejenom v diagnostice, ale i léčbě má klasická 

bronchoskopie – flexibilní, ale i rigidní zejména při zavádění sten-

tů. Z dalších vyšetření lze jmenovat například NMR.

Příčiny vzniku poranění lze je rozdělit do několika skupin

1.  Technická chyba intubace:

•  málo erudovaný personál (Adnet et al. 2001);

• přílišná hyperexteze krku;

• intubace s použitím nepřiměřené síly;

• nevhodný průměr a velikost kanyly;

• použití zavaděče;

• častější jsou poranění při použití biluminální kanyly (Rajan 

2005; Lohser et Brodsky 2005).

(viz případ kazuistika č. 1, kdy muselo být při intubaci užito 

nepřiměřené násilí, CT vyšetření prokazuje otok a hematom v ob-

lasti hlasivek a subglotické oblasti)

2.  Neklid pacienta – nedostatečná sedace a relaxace u intubace 

(nejčastěji při urgentní intubaci) (Adnet et al. 2001)

3.  Primárně oslabená stěna trachey – stenóza, zánět, malacie

MANAGEMENT POSTINTUBAČNÍ IATROGENNÍ PERFORACE TRACHEY

Charles R. Stent (1807–1885) – anglický dentista. Věnoval se problematice výroby zubních protéz. V roce 1856 zdokonalil materiál potřebný k vytváření otisků zubů. Slovo „stent“ 

jako lékařský pojem použil poprvé v roce 1916 nizozemský plastický chirurg Jan F. Esser. (zdroj informací: archiv redakce)

Asklépiadés z Prúsy (asi 124–80 př. n. l.) – římský lékař řeckého původu. Ve své lékařské praxi se snažil spojit medicínu a filozofii. Byl stoupencem epikurovské školy. Je mu při-

pisováno první provedení tracheotomie. (zdroj informací: archiv redakce)

Wallis Wilson Allen (1912–1998) – americký ekonom a statistik. Ekonomii vystudoval v Minnesotě (1932), před 2. světovou válkou a během ní pracoval pro několik vládních ko-

misí a úřadů. Po válce byl děkanem chicagské univerzity, prezidentem univerzity v Rochesteru, vykonával poradenskou činnost pro americké prezidenty Eisenhowera, Nixona a Rea-

gana a pracoval v jimi zřízených komisích. Založil vládní Skupinu pro statistické výzkumy, na chicagské univerzitě zřídil Chicagský postup ekonomického vzdělávání, kde se věnoval 

statistickým metodám v ekonomii. (zdroj informací: archiv redakce)
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Terapeutické možnosti

1.  Vždy hospitalizace na JIP, ARO, oxygenoterapie, antibiotická te-

rapie s cílem zabránit vzniku mediastinitidy, celková podpůrná 

terapie, dle klinického stavu kožní nářezy při extrémním pod-

kožním emfyzému, nebo kolární mediastinotomie při útlaku 

mezihrudí vzniklým pneumomediastinem, při pneumotoraxu 

drenáž hrudní dutiny.

2.  Intubace pod místo perforace trachey, s umístněním balonku 

kanyly do místa perforace (tzv. vnitřní dlaha), lze využít u méně 

rozsáhlých poranění.

3.  Zavedení stentu do trachey pomocí rigidní bronchoskopie 

(Madden et al. 2001), lze využít u méně rozsáhlých a středně 

velkých poranění.

4.  Operační řešení: přesahuje-li poranění 1/3 až 1/2 obvodu tra-

chey, nebo se jedná o poranění s lacerovanou ránou nebo jinou 

devastací trachey. Dle výšky poranění volíme přístup kolární ze 

sternotomie nebo pravostranné torakotomie. V jasných přípa-

dech, kdy je indikováno chirurgické řešení, není čas na pokus 

o konzervativní terapii (Goonasekera et Esufali 2005). Tímto 

postupem bychom dosáhli pouze odložení chirurgického výko-

nu a snížili úspěch operačního řešení, které by bylo prováděno 

v terénu mediastinitidy nebo abscesu mezihrudí. 

Závěr

Zachování integrity dýchacích cest je nezbytnou podmínkou 

pro normální dýchání. Perforace trachey při intubaci je zřídkavou, 

ale o to závažnější komplikací. V literaturě jsou popsány soubory 

případů u dospělých. V dětském, převážně kojeneckém věku jsou 

zdokumentovány jednotlivé kazuistiky (řádově 15–20 případů). 

Bohužel u kojenců je rozpoznání obtížné a detekce a léčba bývá 

zpožděná. To souvisí s vysokou mortalitou novorozenců s poraně-

ním trachey a to až 66% (Kelley et al. 2006), na rozdíl od adoles-

centů a dospělých, kdy při časně zahájené léčbě je úmrtnost 11%. 

Jedině včasné rozpoznání poranění vede k úspěšné léčbě, pozdní 

diagnostika většinou vede k fatálním následkům v důsledku vzni-

ku mediastinitidy a sepse. Správně vedená konzervativní nebo ope-

rační terapie u poranění membranózní části průdušnice zřídkakdy 

vede ke stenóze trachey.
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Neobvyklá etiologie

vzniku mediastinitidy

Souhrn:

Kazuistika pojednává o neobvyklé etiologii purulentní mediastinitidy vzniklé na 

základě bakteriální infekce sternoklavikulárního kloubu. Popisuje úspěšné chirurgické 

řešení v rozsahu drenáže mezihrudí i nutné horní plicní lobektomie pro plicní absces 

při pozdním stanovení diagnózy. Autoři diskutují o úskalích včasné diagnostiky a mož-

nostech léčby.

Summary:

An unusual etiology of mediastinitis

This case report is about unusual etiology of purulent mediastinitis which was cau-

sed by bacterial infection of sterno-clavicular joint. This report describes surgical solu-

tion by drainage of mediastinum and necessary upper lung lobectomy due to lung abs-

cess which was lately diagnosed. Authors discuss the problem of early diagnosis and 

cure possibilities.

Hromádka, P., Černohorský, S., Škach, J., Gaalová, R. Neobvyklá etiologie vzniku mediastinitidy. Ka-

zuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 7, č. 3: 37–39, 2010.
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Úvod

Akutní bakteriální infekce mediastina může vyvolat život ohro-

žující onemocnění, které ve své fulminantní formě často nereaguje 

ani na nejlepší terapeutické úsilí. Nicméně, pokud je mediastinitida 

diagnostikována dříve, než nastane tento stav, můžeme při dobře 

vedené antibiotické terapii v kombinaci s chirurgickým zákrokem 

příznivě ovlivnit prognózu pacienta. Příčinou vzniku infekce me-

zihrudí nebo mediastinální hlízy bývá nejčastěji sestupná infekce 

z orofaryngeální a odontogenní oblasti, perforace jícnu při endo-

skopickém vyšetření nebo cizími tělesy, spontánní ruptura jícnu 

(Boerhaaveův syndrom, tumor jícnu), pooperační mediastinitida 

(zejména po výkonech spojených se sternotomií) (Athanasisia-

di 2009; Kohmann et al. 1990), infekce zavlečená při otevřených 

traumatech hrudníku nebo šíření infekce do mezihrudí z okolních 

orgánů. Akutní mediastinitida vyžaduje rychlé určení diagnózy 

a razantně vedenou léčbu. 

Septická artritida sternoklavikulárního kloubu je stav, se kterým 

se lékař nesetkává v každodenní praxi, a tudíž může být diagnóza 

stanovena až ve stadiu, kdy nastanou přidružené komplikace. V ro-

ce 1988 Wohlgethan a kol. provedli komplexní přehled literatury 

a popsali 65 případů septické artritidy sternoklavikulárního kloubu 

se systémovými komplikacemi (Wohlgethan et al. 1988). Na na-

šem pracovišti jsme řešili od roku 1995 tři případy mediastinitidy 

při pokročilém zánětu tohoto kloubu.

Onemocnění začíná nespecifickými příznaky, zpočátku je v po-

předí bolest při pohybu ramenem, subfebrilie. Až ve stadiu, kdy se 

zánět šíří mimo kloubní pouzdro, jsou přítomny i místní příznaky 

zánětu jako je zarudnutí, otok atd.

Anatomicky se kloub skládá z mediálního konce klíční kosti, 

kloubní plochy manubria sterna a chrupavčité části prvního žebra. 

Intraartikulárně je uložen kloubní disk. Diferenciálně-diagnosticky 

k zánětu sternoklavikulárního kloubu patří revmatoidní artritida, 

osteoartróza, Tietzeův syndrom, revmatická horečka, dna a nádory. 

Mezi rizikové faktory pro vznik infekce tohoto kloubu patří diabetes 

mellitus, revmatoidní artritida, imunosuprese (onkologičtí pacien-

ti, ethylismus, pacienti na imunosupresivní léčbě), hemodialýza, 

přítomnost chronického infektu v jiné lokalizaci, trauma v oblasti 

kloubu a centrální žilní přístupy v podklíčkové oblasti (Goldenberg 

1993). Infekce může vzniknout přímo v kloubu přechodem z okolí, 

nebo může být zanesena hematogenní cestou. Nejčastějšími patoge-

ny jsou Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa 

(Akkasilpa et al. 2001). Méně časté jsou např. Streptococcus pneu-

moniae, Candida albicans (Yood et Goldenberg 1980).
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Kazuistika

Třiatřicetiletý pacient s monstrózní obezitou (BMI 52,3 kg/ m2) 

absolvoval vyšetření u obvodního lékaře pro bolesti na hrudi se 

závěrem: suspektní počínající viróza. K dalšímu kontaktu s léka-

řem došlo za týden na LSPP v místě bydliště pro bolesti pravého 

hrudníku, tělesná teplota (TT) 38,1 ºC, nasazen sulfamethoxazol 

a trimethoprim (Cotrimoxazol Al Forte) a doporučena antipyretika 

a analgetika. Stav pacienta se nezlepšil, proto se dostavil za další 

tři dny na interní ambulanci, kde bylo po vyšetření vysloveno po-

dezření na artritidu sternoklavikulárního kloubu vpravo, a pacient 

byl předán do péče sloužícího ortopeda.

Objektivní nález ortopeda: TT 37,6 ºC, bolestivost v oblasti 

mediální části klíčku a oblasti prsního svalu, na indikovaném RTG 

snímku klíčku bez nálezu strukturálních změn. Pacientovi bylo do-

poručeno šetřit končetinu, Priessnitzovy obklady, nesteroidní anti-

revmatika a antipyretika. Při kontrolním vyšetření za tři dny popsal 

ortoped zlepšení klinického nálezu, ponechal zavedenou medikaci 

a doporučil kontrolu pouze při potížích.

Za týden se pacient dostavil v ranních hodinách na ortopedic-

kou ambulanci schvácený, febrilie nad 39 ºC, s otokem a výrazným 

zarudnutím v oblasti sternoklavikulárního kloubu a prsního svalu 

vpravo. Ortoped indikoval přijetí k hospitalizaci a antibiotika in-

travenózně (amoxicilin, kyselina klavulánová) a poprvé od vzniku 

onemocnění (tj. po třech týdnech) bylo indikováno laboratorní vy-

šetření krve a sonografie postižené oblasti. Vstupně CRP 331 mg/ l, 

leukocytóza 17 tisíc/ml, zachycena hyperglykémie 19,3 mmol/l 

s glykosurií. Na sonografii byla popsána tekutinová kolekce v ob-

lasti prsního svalu s podezřením na absces, na klasickém předo-

zadním rentgenovém snímku plic bylo popsáno zastření horního 

a středního plicního pole více mediálně jako možná sumace při ná-

lezu abscesu prsního svalu. V den přijetí v 18.00 indikoval ortoped 

drenáž abscesového ložiska a sanaci sternoklavikulárního kloubu. 

Na operačním sále byl pacient schvácený, extrémně dušný, anes-

teziolog zajistil pacienta a trval na CT vyšetření hrudníku, kde byl 

patrný nález tekutinové kolekce v oblasti sternoklavikulárního klou-

bu a pravého pektorálního svalu šířící se do mediastina, retroster-

nálně a paramediastinálně až do oblasti pravého hilu (obr. č. 1). Po 

CT vyšetření bylo ihned konzultováno s chirurgem, který indikoval 

operační revizi mezihrudí i hrudní dutiny vpravo.

Výkon byl proveden v celkové anestezii v selektivní jednostran-

né ventilaci na levou plíci. Posterolaterální torakotomií v mezižebří 

byla otevřena dutina hrudní (nález abscesu horního mediastina), 

mediastinum bylo široce otevřeno a drénováno. Horní plicní lalok 

byl apikálně zánětlivě fixován do oblasti sternoklavikulárního klou-

bu, kde byl lalok propíštělován (obr. č. 2). Vzhledem k lokálnímu 

nálezu byla provedena horní lobektomie, pahýl bronchu uzavřen 

bronchiálním staplerem a pečlivě pleuralizován (prevence broncho-

pleurální píštěle při infektu v hrudní dutině). Hrudní dutina byla 

sanována, drénována a byla do ní vložena garamicinová pěna jako 

lokální antibiotická terapie. Z kolárního přístupu bylo drénováno 

horní mediastinum, resekován postižený sternoklavikulární kloub 

a drénován scestovaný absces pod prsním svalem (obr. č. 3). Na 

závěr výkonu byla provedena tracheostomie. Po výkonu byl pa cient 

hospitalizován na ARO. Dle kultivací (Stphylococcus epidermidis, En-

Obr. č. 1: CT toposcan expanze v mediastinu

Obr. č. 2: Horní lalok pravé plíce s píštělí

Obr. č. 3: Drenáž mediastina a pektorální oblasti, tracheos-

tomie
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terococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans) byla na-

sazena cílená antibiotická terapie trojkombinací piperacilin a en-

zymový inhibitor (Tazocin), gentamicin, flukonazol (Mycomax). 

Záchyt diabetu byl kompenzován inzulinoterapií, nově diagnosti-

kovaná hypertenze korigována dvojkombinací antihypertenziv. Stav 

pacienta zkomplikovala paralýza tlustého střeva s nutností provést 

desuflační kolonoskopii. Sedmý den po výkonu byl pacient odpojen 

od ventilátoru, dýchal spontánně přes tracheostomickou kanylu. 

Devátý den si ji neklidný pacient vytrhl, spontánní ventilace byla 

plně suficientní, proto lékař rozhodl o opětovném nezavádění ka-

nyly. Torakotomie byla zhojena per primam, drénované rány kolárně 

a subpektorálně převazovány a ponechány bez primární sutury ke 

spontánní granulaci. Třináctý den po výkonu byl pacient přeložen 

na chirurgické oddělení, odkud byl po třech týdnech dimitován ve 

stabilizovaném stavu do domácího léčení.

Histologicky z oblasti kloubu byla popsána nekrotická tkáň 

se zbytky vazivové tkáně a kostními trámečky, v plíci popsán plic-

ní absces.

V dnešní době je pacient po výrazné redukci hmotnosti 

o 45 kg a cítí se dobře, bez dechových potíží, je zaměstnán a fy-

zicky pracuje.

Diskuse

Mediastinitida může být vzácně primární etiologie (Pett 1995) 

v souvislosti s epiglotitidou, bronchitidou, pneumonií nebo pe-

rikarditidou, nejčastěji se jedná o sekundární infekce – etiologie 

je uvedena v úvodu kazuistiky. Ve velké míře se jedná o primární 

zdroj v oblasti, která není doménou všeobecného nebo hrudního 

chirurga, ale odborníka z ORL, stomatologa nebo jako v naší ka-

zuistice ortopeda.

Již pouhé podezření na možný zánět mediastina by mělo vést 

k diagnostickým postupům, které toto podezření potvrdí nebo vy-

vrátí. Na klasickém rentgenovém snímku hodnotíme rozšíření stí-

nu mezihrudí, diagnosticky výtěžné je vyšetření CT a magnetická 

rezonance.

Pokud se infekce šíří do mediastina a hrudní dutiny z jiných 

oblastí, onemocnění se stává multidisciplinární a lékař dané odbor-

nosti by měl spolupracovat s odborníkem erudovaným v hrudní chi-

rurgii za účelem sanace primárního ložiska a řešení nitrohrudních 

komplikací. Podmínkou pro efektivní chirurgické ošetření je dosta-

tečná disekce postižené oblasti a její drenáž (Klečka et al. 2009).

U operačního řešení mediastinitidy se diskutuje o provedení 

tracheostomie. Z naší vlastní zkušenosti doporučujeme provést tra-

cheostomii primárně u závažných stavů, kde je předpoklad dlouho-

dobé umělé plicní ventilace, obstrukce dýchacích cest v důsledku 

primárního infekčního procesu, nebo pooperační otok měkkých 

tkání krku a orofaryngu.

Výkonem zmenšíme tzv. „mrtvý prostor“ a umožníme lepší to-

aletu dýchacích cest, zejména při odpojování od umělé plicní ven-

tilace. V případě, že tracheostomii provádíme v druhé době (např. 

z důvodu dlouhodobé plicní ventilace) je operační výkon prováděn 

již v terénu změněném předchozí intervencí.

Výsledky léčby závisí na včasném stanovení diagnózy a dosta-

tečné agresi jak chirurgické tak antibiotické terapie. I přes to třeba 

v případě sestupné nekrotizující formy zánětu mezihrudí dosahuje 

mortalita 25–40 % (Klečka et al. 2009).

Závěr

V běžné medicínské praxi lze jistě předpokládat diagnostické 

rozpaky nebo zpožděnou diagnózu u onemocnění, která se v kli-

nické praxi vyskytují ojediněle. Ovšem atomizace medicínských 

oborů na úzce specializované odborníky jde ruku v ruce se ztrátou 

komplexního pohledu na pacienta. Viz příklad ortopeda, který se 

ve svém diagnosticko-terapeutickém postupu zaměřil pouze na 

oblast postiženého kloubu bez posouzení možných nitrohrudních 

komplikací. Je nutné, aby si i v dnešní době všeobecní chirurgové 

a internisti zachovali ucelený pohled na člověka a poskytovali kom-

plexní léčbu napříč obory.
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Aktualita

Cíle

Bezpečnost dlouhodobě působících beta-agonistů byla nedáv-

no diskutována na základě zpráv o zvýšeném počtu respiračních 

úmrtí. Především se poukazovalo na údaje o dlouhodobé bezpeč-

nosti těchto léků.

Usilovali jsme o vytvoření dlouhodobého bezpečnostního pro-

filu dvou formoterolových přípravků u astmatických pacientů se 

středně těžkým až těžkým perzistujícím astmatem.

Metody

Studie byla otevřená, multicentrická, randomizovaná, dvojitě 

zkřížená a porovnávala bezpečnost přípravků Formoterol Easy-

haler a Foradil Aerolizer v denní dávce 12 µg v průběhu dvou tří-

měsíčních období léčby. Oba léky byly podávány dvakrát denně. 

Pacienti, kteří užívali Formoterol Easyhaler, pokračovali na konci 

druhého období v jeho užívání ještě následující tři měsíce.

Výsledky

Ve studii bylo randomizováno celkem 231 pacientů (tab. č. 1), 

25 pacientů ukončilo studii předčasně během prvních dvou ob-

dobí. Z toho pouze jeden pacient užívající Formoterol Easyhaler 

a 5 pacientů užívajících Foradil Aerolizer ukončilo studii z důvo-

du jejich nežádoucích účinků. Žádný z pacientů neukončil stu-

dii během posledního tříměsíčního období. Žádný případ přeru-

Dlouhodobá bezpečnost inhalovaného 

formoterolu u dospělých astmatických 

pacientů

Pertti Happonen, Markku Härkönen, Raija Vaheri, Paula Rytilä

Orion Pharma, Espoo a Kuopio, Finsko

Formoterol 

Easyhaler 

(n=111) 

Foradil 

Aerolizer 

(n=119)

věk (roky) 48 (12) 48 (13)

věk, medián (rozpětí) 50 (20–72) 48 (20–66)

ženy (%) 58 68

FEV
1
 (l) 2,09 (0,66) 2,01 (0,64)

rozpětí FEV
1
 0,79–  4,68 0,60 –3,92

FEV
1
 (% n. h.) 63,2 (13,5) 61,2 (13,4)

poměr FEV
1
/FVC 79,6 (12,4) 77,6 (13,7)

PEF 251 (86) 242 (84)

skóre příznaků astmatu

• ve dne (skóre 0–9) 3,5 (2,3) 3,4 (2,4)

• v noci (skóre 0–9) 2,8 (2,8) 2,7 (2,7)

kouření (% pacientů)

• nikdy nekouřil(a) 68 72

• bývalý kuřák 25 22

• současný kuřák 7 6

léky před studií (% pacientů)

• IKS 96 98

• LABA 41 41

použití inhalátoru (počet inhalací za den)

inh./den 1,7 (1,7) 1,7 (1,8)

Tab. č. 1: Základní charakteristiky souboru

1. období 2. období 3. období

0
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Foradil Aerolizer
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Obr. č. 1: Záznamy FEV
1
 během všech tří období léčby

FEV
1
 – usilovně vydechnutý objem za 1. sekundu

FVC – usilovná vitální kapacita

PEF – vrcholový výdechový průtok

IKS – inhalační kortikosteroidy

LABA – dlouhodobě působící beta-agonisté
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šení léčby nesouvisel s neuspokojivou odpovědí na studovanou 

medikaci.

Méně nežádoucích účinků souvisejících se studovanou léč-

bou bylo zaznamenáno v případě užívání Formoterol Easyhaleru 

(0,9 %) oproti Foradil Aerolizeru (4,0 %). U 115 pacientů, kteří 

pokračovali v užívání Formoterol Easyhaleru v posledním třímě-

síčním období, nebyly hlášeny žádné události související s užíva-

ným lékem. Během studie nedošlo k žádnému úmrtí (obr. č. 2).

Počet exacerbací astmatu během prvních dvou období byl 

u obou léků srovnatelný (5–7 pacientů/období). V posledním 

období hlásili exacerbace astmatu tři pacienti. V laboratorních 

nebo jiných bezpečnostních parametrech nebyly pozorovány roz-

díly mezi oběma léky.

Závěry

Výsledky této studie potvrzují dlouhodobou bezpečnost in-

halovaného formoterolu u dospělých pacientů se středně těžkým 

až těžkým astmatem.

Aktualita

0
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předčasné
ukončení

NÚ související
s léčbou

související
s astmatem

závažná
intenzita

Formoterol Easyhaler
Foradil Aerolizer

Obr. č. 2: Nežádoucí účinky (% NÚ), hlášené u pacientů 

s minimálně jedním nežádoucím účinkem
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Kapitoly z historie

Hermann von Helmholtz

(31. 8. 1821 – 8. 9. 1894)

Německý vědec Hermann von Helmholtz patří mezi nejvý-

raznější osobnosti 19. století, nebo* zasáhl svým dílem do mnoha 

oborů přírodních věd. Mluví se o něm jako o lékaři, fyziologovi, 

matematikovi, fyzikovi, filosofovi a dokonce i meteorologovi. Ne 

nadarmo byl nazýván „Říšským kancléřem vědy“.

Narodil se v Postupimi v rodině učitele literatury a filosofie 

zdejšího gymnázia. Jeho matka byla Angličanka, pocházející z ro-

diny zakladatele Pensylvánie – Williama Penna (1644–1718). Měl 

ještě tři sourozence. Od dětství projevoval nadání na jazyky. Otec 

jej seznámil s díly slavných německých filosofů Immanuela Kanta 

(1724–1804) a Johanna Gottlieba Fichteho (1762–1814), kte-

ří později ovlivnili i jeho práce. Na střední škole jej však zajímala 

především matematika a přírodní vědy.

I proto jej lákalo další studium fyziky. Nedostatek finančních 

prostředků ho však nasměroval ke studiu na Královské vojenské 

lékařsko-chirurgické akademii Bedřicha Viléma v Berlíně (dnes 

součásti Humboldtovy univerzity), kde bylo studium bezplatné. 

Podmínkou přijetí bylo, že absolvent školy se zavázal po dobu ně-

kolika let působit jako vojenský lékař v pruské armádě. Učila zde 

řada vynikajících profesorů a Helmholtze mezi nimi nejvíce zaujal 

skvělý fyziolog Johannes Peter Müller (1801–1858). V době stu-

dia medicíny četl díla vynikajících fyziků a matematiků. Lékařská 

studia zakončil promocí v roce 1842, když jeho disertační práce 

byla zaměřena na stavbu nervové soustavy u bezobratlých živoči-

chů, a stal se asistentem v berlínské nemocnici Charité.

Na pět let (1843–1848) byl přidělen jako vojenský lékař k Po-

stupimskému pluku, kde se také mohl věnovat fyziologickému vý-

zkumu. Zaměřil se studium fyzikálních sil ve fyziologických dě-

jích. V této době se zabýval otázkami zachování energie při svalové 

činnosti, při tomto bádání využíval vlastních termoelektrických 

metod. Výsledky výzkumu publikoval v díle nazvaném „O zacho-

vání síly“ (1847), kde podal zasvěcený výklad zákona o zachování 

energie v organické přírodě. V této době zkoumal také rychlost 

nervového vzruchu a objevil nervovou buňku (neuron).

Po splnění svého vojenského závazku působil od roku 1848 

jako učitel anatomie na Umělecké akademii v Berlíně a jako asis-

tent při Anatomickém muzeu. Po roce byl jmenován zastupujícím 

profesorem fyziologie a všeobecné patologie v Königsbergu (dneš-

ním Královci), kde pobýval šest let a zastával zde i funkci ředitele 

univerzitního Fyziologického institutu. Zde poprvé změřil rychlost 

šíření vzruchu v nervech a právě tady v roce 1850 učinil po 8 dnech 

trpělivých pokusů vynález, který jej proslavil ve světové medicíně 

– vynalezl oční zrcátko (oftalmoskop). Tento svůj objev předsta-

vil vědeckému světu o rok později v práci „Popis očního zrcátka ku 

zkoumání sítnice v živoucím oku“. Připomeňme, že do této doby mohli 

lékaři k prohlížení oka živého člověka užívat pouze lupu anebo oko 

studovat pouze na mrtvolách.

Nás může těšit, že první základ očního zrcátka popsal slavný 

český přírodovědec Jan Evangelista Purkyně (1787–1869), kte-

rý již v roce 1823 zjistil, že světélkování očí nastane pokaždé, když 

se v zatemněné místnosti díváme do oka vydutými čočkami, a to 

ve směru dopadajícího světla. Upozornil tak nejen na pozorování 

očního pozadí, ale při té příležitosti dále zjistil, že sítnice vnímá 

pocity barev i bez podnětů vnějšího světla. Svá zjištění publikoval 

v práci „O fyziologické zkoušce ústrojí zrakového“. Těmto problémům 

se věnoval i Helmholtzův přítel, vídeňský badatel Ernest Brücke 
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(1819–1892). Ten v roce 1847 zopakoval Purkyněho zjištění o tom, 

že oko v temné místnosti září, když jsou do něj vrženy světelné pa-

prsky. Toto zvláštní záření zorničky je běžně známo u očí koček.

 Helmholtz mohl oční zrcátko sestrojit díky tomu, že v sobě 

spojoval znalosti jak lékaře, tak fyzika. Jeho původní řešení bylo na-

prosto primitivní – použil zcela prosté skleněné, ze strany osvětlené 

destičky, která odrážela část světelných paprsků na oční pozadí vy-

šetřovaného oka. S novým oftalmoskopem mohli lékaři pozorovat 

krevní cévy sítnice na zadní části oční bulvy a samotný oční nerv, 

který zprostředkovává výměnu informací mezi okem a mozkem. Je 

to jediné místo těla, na němž lze pozorovat cévy a nervy, aniž by se 

muselo řezat. (Dodejme, že dnešní moderní oční zrcátko je kula-

té zrcátko na držátku opatřené ve svém středu kulatým otvorem. 

Zdrojem světla bývá elektrická žárovka, jejíž paprsky se koncentrují 

čočkou tak, aby se jich dostalo do dutiny oka co nejvíc).

Helmholtzův objev očního zrcátka přispěl podstatnou měrou 

také k diagnóze nitrolebních nádorů. Neurologové jeho pomocí 

mohli zjistit mozkový nádor a navíc ještě přesně určit jeho ulože-

ní. Umožnili tak mozkovým chirurgům, aby později mohli prová-

dět mozkové operace. Oftalmoskop dnes lékaři užívají rovněž ke 

zjiš*ování nemocí, jako je vysoký tlak. 

V roce 1855 následovalo Helmholtzovo jmenování profeso-

rem anatomie a fyziologie v Bonnu, po dalších třech letech pak 

profesorem fyziologie v Heidelbergu. Právě zde byl v roce 1866 

jako první vědec vůbec poctěn Graefovou medailí, nejvyšším vy-

znamenáním, které je udělováno očním lékařům. Ve slavnostní 

řeči při udělení této medaile se Helmholtz s vrozenou skromnos-

tí přirovnal ke „kováříčkovi, který podává nástroje takovému mistru, 

jako je třeba Feidias“.

Helmholtz věnoval svou pozornost také problémům akomoda-

ce, barevného vidění, pohybu očí a prostorového vidění. Výsled-

ky svých pozorování uveřejnil v díle „Učebnice fyziologické optiky“ 

(1856). Zabýval se rovněž výzkumem sluchu a v roce 1862 vydal 

další pozoruhodnou práci nazvanou „Učení o zachycování tónů“. Se-

strojil přístroj na měření síly zvuku (rezonátor), který dodnes nese 

jeho jméno. Uvádí se, že položil základy moderní akustice. Zalo-

žil klasickou teorii sluchového orgánu a vnímání zvuku u člověka. 

Obecně je však možné konstatovat, že v Heidelbergu se hlavní po-

zornost dalšího Helmholtzova bádání začala více obracet od me-

dicíny k fyzice.

Podrobně se zabýval problémy elektromagnetismu. Jeho žákem 

byl pozdější slavný fyzik Heinrich Rudolf Hertz (1857–1894), kte-

rý dokázal existenci elektromagnetických vln a prozkoumal jejich 

vlastnosti, což vytvořilo základy pro rádio a televizi. Druhým jeho 

slavným žákem byl fyzik Max Planck (1858–1947), který později 

položil základy kvantové fyziky. Helmholtz se systematicky věnoval 

problémům elektrodynamiky, mechaniky, termodynamiky a elek-

trochemie. Dalším jeho uznávaným vynálezem se stal v roce 1857 

telestereoskop. Chemické výzkumy jej přivedly k vypracování ter-

modynamické teorie chemických procesů.

Na základě svých vědeckých prací z hydrodynamiky dostal po-

zvání na univerzity v Oxfordu, Cambridgi a v Berlíně. Rozhodl se 

nakonec pro Berlín. Ve své práci o integrálních rovnicích hydro-

dynamiky položil základy teorie vířivých pohybů kapaliny. V roce 

1870 se přestěhoval do Berlína, kde byl o rok později jmenován 

profesorem fyziky a ředitele Ústavu fyziky. Dostalo se mu řady 

uznání a ocenění – mj. byl v roce 1882 povýšen do šlechtického 

stavu. V roce 1888 se stal prvním prezidentem nově založeného 

Fyzikálně-technického říšského ústavu v Charlottenburgu. Tuto 

funkci zastával až do své smrti (zemřel v Berlíně). 

Měl po celý život rovněž umělecké sklony – hrál na piáno a uměl 

dobře malovat. Dodejme, že se Hermann von Helmholtz za svůj ži-

vot dvakrát oženil (a vždy si vybral životní partnerku se šlechtickým 

původem) – poprvé v roce 1849 se oženil s dcerou vojenského chi-

rurga Olgou von Velten, podruhé v roce 1861 s Annou von Mohl. 

Ze svých manželství měl celkem pět dětí – tři syny a dvě dcery.

Mgr. Josef Švejnoha

U Kombinátu 39

100 00 Praha 10

Socha Hermanna von Helmholtz před budovou Humboldto-

vy univerzity v Berlíně
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Albrecht Graefe (1828–1870) – německý lékař a Helmholtzův současník se proslavil úspěšnými operacemi zeleného zákalu. (zdroj informací: archiv redakce)

Feidias (495–420 př. n. l.) – slavný řecký sochař, autor sochařské výzdoby Parthenónu v Athénách a nedochované sochy Dia v Olympii, jednoho ze starověkých sedmi divů světa. 

(zdroj informací: archiv redakce)


