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Editorial

Obrázek na obálce:
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Borbas et Pax

Stračka tatranská 

(Ranunculaceae)

Endemitická rostlina Zá-
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v subalpinském vegetač-

ním pásmu. Dominující 

barevnou část květu ne-
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vený kalich. V medicíně 

jsou testovány terpenic-

ké alkaloidy akonitin, me-

zakonitin, ajacin, které 

rostliny rodu Delphinium 

v hojné míře obsahují.
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Úvodní slovo

Jakmile se zbarví první javorový list, začíná podzimní sezóna konferencí a kongresů. Je to období krásné 

(zvláště u nás na horách), ale pro mne osobně i velmi hektické. Mám to štěstí, že mohu jako šéfredaktor řídit 

hned několik lékařských časopisů a tak je podzim pro mne spojen s účastí na řadě odborných lékařských (i ses-

terských) akcí. 

Naposledy jsem měl možnost navštívit, spolu se svými kolegy z redakce, XII. hradecké pediatrické dny. Na 

úvod konference, jak bývá dnes častým zvykem, jsme měli možnost vyslechnout zdravice čestných hostů z uni-

verzity i lékařské fakulty a také nesmírně svěží kvartet mladých saxofonistů „Saxtet“. Při jeho poslechu jsem si 

uvědomil, jak velké množství různorodých kulturních zážitků mi vlastně nabízí má každoroční „konferenční se-

zóna“. Drtivá většina z nás účastníků přijíždí na odbornou konferenci za vědou, novými poznatky a odborným 

programem, ale je milé, že organizátoři (i my posluchači) najdeme navzdory dnešní dynamické a kvapící době 

chvilku (v programu i v sobě) na to se pohodlně usadit a naslouchat, užít si to, na starověké tradici založené, 

prolnutí umění a vědy. Ladným obloukem se tak na malou chvíli vracíme do dob, kdy filozofie, umění a věda ne-

měly mezi sebou hranice a kdy bylo těžké rozlišit, kde začíná jedno a končí druhé…

Při psaní tohoto úvodníku, hledaje inspiraci ve vůbec prvním úvodním slově tohoto časopisu, jsem si uvědo-

mil, že Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL vycházejí již 7 let. Ve stínu takové tradice, jakým je 149 

let vydávání Časopisu lékařů českých nebo 71letá historie periodika Studia pneumologica et phthiseologica, se 

to jistě nezdá mnoho. Nicméně i oněch „pouhých“ sedm let reprezentuje na čtyři desítky jednotlivých čísel a vel-

ké úsilí řady autorů, recenzentů a spolupracovníků. Rád bych využil příležitosti blížícího se konce kalendářního 

roku (a tím i dalšího ročníku našeho časopisu) a všem autorům a spolupracovníkům poděkoval za jejich ochotu 

rozdělit se o své odborné znalosti a zkušenosti v podobě publikování na stránkách našeho časopisu. Budu se tě-

šit na spolupráci i v dalším roce

 Karel Vízner

šéfredaktor
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Difuzní metastatické postižení plic 

imitující intersticiální plicní proces

Souhrn:

Metastatické postižení plic je podle literárních údajů prokazatelné sekčně až u 20–

54 % nemocných se solidním maligním nádorovým onemocněním. Sdělení dokumentuje 

případ nemocného s metastatickým postižením plic při generalizaci cholangiogenního 

karcinomu. Průběh onemocnění byl atypický, nemocný byl bez známek klinicky zřetelné 

cholestázy a většina symptomů vyplývala z plicního postižení, které imitovalo difuzní 

intersticiální plicní proces. Diagnóza byla u nemocného stanovena až sekčně.

I při správném stanovení diagnózy jsou léčebné možnosti u nemocných s generali-

zovaným onemocněním omezené a prognóza těchto pacientů je v krátké době infaustní. 

Karcinomy rostou povětšinou pomalu, nicméně pokročilé onemocnění je charakterizo-

váno lokální invazí s perineurálním a perivaskulárním šířením a prorůstáním do okol-

ních tkání s následným metastatickým rozsevem. Za charakter metastatického šíření 

u různých nádorů nejspíše odpovídají růstové faktory, cytokiny, chemokiny a jejich re-

ceptory produkované nádorovými buňkami.

Summary:

A diffuse metastatic affection of lungs imitating an interstitial pulmonary disorder

According to the literature, the metastatic affection of lungs can be proved by auto-

psy in up to 20–54 % of patients with a solid malignant tumorous disease. The report 

documents a case of a patient with the metastatic affection of lungs as generalization 

of cholangiogenic carcinoma. The course of the disease was atypical, the patient had no 

sings of a clinically obvious cholestasis, and most of his symptoms resulted from the 

pulmonary affection, which imitated an interstitial pulmonary disorder. The diagnosis 

was set only by the autopsy. 

Even in the case of a correctly set diagnosis, the therapeutical options in a genera-

lized disease are limited and the patient’s prognosis is life limiting in short term. The 

carcinomas usually grow slowly; nevertheless the advanced disease is characterized by 

a local invasion with perineural and perivascular spread and intergrowth into surroun-

ding tissues with subsequent metastatic dissemination. The growth factors, cytokines, 

chemokines and their receptors produced by cancer cells are most likely responsible for 

the nature of the metastatic dissemination.

Šterclová, M., Vašáková, M., Matěj, R. Difuzní metastatické postižení plic imitující intersticiální plicní 

proces. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 7, č. 4: 4 –7, 2010.

Klíčová slova:

� cholangiogenní 

karcinom

� plicní metastázy

� difuzní intersticiální 

plicní procesy

Key words:

� cholangiogenic 

carcinoma

� lungs metastases

� interstitial pulmonary 

disorder

Martina Šterclová1, Martina Vašáková1,

Radoslav Matěj2

1Pneumologická klinika, 1. LF a FTNsP, Praha
2Oddělení patologie a národní referenční laboratoř TSE-CJN, Praha

Úvod

Typický radiologický obraz metastatického plicního postižení 

při primární mimoplicní malignitě zahrnuje především vícečetné 

okrouhlé noduly různé velikosti. Méně často se setkáváme s di-

fuzním postižením intersticia při karcinomatózní lymfangitidě 

(Seo et al. 2001).

Metastatické postižení plic je podle literárních údajů přítomné 

až u 20–54 % nemocných s maligním nádorovým onemocněním 

vyšetřených post mortem. Při vzniku a růstu metastáz je jedním 
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z rozhodujících faktorů angiogeneze. Mutace genů regulačních 

faktorů vedou k nadprodukci angiogenních působků (vaskulární 

endoteliální růstový faktor VEGF, růstový faktor pro fibroblas-

ty FGF) a zároveň k potlačení tvorby antiangiogenních faktorů 

(trombospondin TSP-1). V důsledku této nerovnováhy dochází 

v tumoru k novotvorbě cév s usnadněním invaze do okolních tkání 

a následným metastazováním (Dvorak et al. 1991). Pokud drob-

né skupiny nádorových buněk zůstanou v perivaskulárním pro-

storu, mohou se dále šířit podél lymfatických cév a vést k rozvoji 

karcinomatózní lymfangitidy. K té může (méně často) docházet 

i retrográdním šířením nádorových buněk směrem od hilových či 

mediastinálních lymfatických uzlin nebo přímou invazí diafrag-

matickými lymfatiky.

Kazuistika

Padesátisedmiletý pacient byl přijat v únoru 2010 překladem 

z oblastního zdravotního zařízení na plicní kliniku pro podezře-

ní na intersticiální plicní proces nejasné etiologie. V předchoro-

bí byla u nemocného známa hyperurikemie léčená alopurinolem, 

před řadou let prodělal iridocyklitidu, jiná onemocnění neudával. 

Od roku 2005 pacient nekouřil, předtím přiznal abusus 20 ciga-

ret denně po dobu 34 let. Povoláním byl mechanik elektronických 

zařízení, kromě práce s cínem při letování jinou profesionální ex-

pozici neuváděl. Doma choval psa, na zahradě králíky. Od polo-

viny prosince 2009 se u nemocného objevil suchý kašel, násled-

ně průjmové onemocnění komplikované krvácením z vnitřních 

hemeroidů. Kašel přetrvával i po ústupu dolního dyspeptického 

syndromu, proto nemocný navštívil praktického lékaře, který jej 

odeslal k dalšímu vyšetření na plicní ambulanci. Vzhledem k po-

pisovaným retikulonodulárním stínům v dolních a středních plic-

ních polích dle skiagramu hrudníku (obr. č. 1) bylo vyšetření do-

plněno počítačovou tomografií s vysokou rozlišovací schopností 

(HRCT) (obr. č. 2, 3).

Radiolog oblastního zařízení popsal intersticiální plicní pro-

ces difuzně a bilaterální fluidothorax. Vzhledem k progresi duš-

nosti, hypoxemické respirační insuficienci, febriliím a elevaci zá-

nětlivých parametrů (CRP 90 mg/l) byl nemocný hospitalizován 

a léčen makrolidovými antibiotiky bez většího efektu.

Při dalším zhoršení stavu, byl pacient přeložen na naše praco-

viště. Supervize CT scanů odhalila navíc mediastinální a hilovou 

lymfadenopatii, proto bylo pomýšleno v první řadě na infekční eti-

ologii onemocnění či manifestaci tromboembolické nemoci. Ven-

tilačně perfuzní plicní scan však nesvědčil pro plicní embolizaci. 

Obr. č. 1: Zadopřední skiagram hrudníku (únor 2010) Obr. č. 2: HRCT hrudníku, bilaterálně zesílení interlobulár-

ních sept, mediastinální a hilová lymfadenopatie
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Obr. č. 3: HRCT hrudníku, bilaterální zesílení interlobulár-

ních sept, bilaterální fluidothorax
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Endobronchiálně byly patrny známky tracheobronchitidy, v mate-

riálu získaném při bronchoskopii nebylo zachyceno infekční agens 

(včetně mykologického vyšetření, mikroskopie a PCR na Mycobac-

terium tuberculosis a atypické patogeny).

Transezofageální echokardiografické vyšetření neprokázalo 

známky infekční endokarditidy, patrné byly známky plicní hyper-

tenze. Vyšetření autoprotilátek prokázalo hraniční pozitivitu an-

tinukleárních protilátek (ANA) a protilátky ze skupiny extrahova-

telných nukleárních antigenů (ENA) anti-Jo, bez elevace svalových 

enzymů a klinických známek myozitidy. Nebyla prokázána HIV 

pozitivita. Pro elevaci onkomarkerů při normálních hodnotách 

jaterních testů (CEA, CA 19-9) bylo doplněno CT vyšetření bři-

cha, v oblasti jater byla popsána ložiska charakteru hemangiomů. 

Vzhledem k progredující hypoxemické respirační insuficienci byl 

proveden terapeutický pokus se systémovou kortikoterapií, klinic-

ky i laboratorně bez efektu.

U nemocného byla po konzultaci s onkologickým týmem in-

dikována plicní biopsie z minitorakotomie dle Klassena k morfo-

logické verifikaci plicního procesu, v druhé době byla plánována 

gastrofibroskopie a kolonoskopie. Den před plánovaným překladem 

však došlo k dalšímu zhoršení stavu pacienta s progresí respirační 

insuficience, proto byl přeložen k další péči na interní jednotku 

intenzivní péče. Zde se přes komplexní terapii (antibiotika, kor-

tikosteroidy, nízkomolekulární heparin, oxygenoterapie) stav ne-

mocného během několika hodin zhoršil natolik, že bylo přistou-

peno k endotracheální intubaci. Po dalších několika hodinách 

umělé plicní ventilace a vysoké oběhové podpory katecholaminy 

došlo k elektromechanické disociaci a kardiopulmonální zástavě, 

resuscitační péče byla neúspěšná.

Vzhledem k faktu, že ante mortem nebyla u nemocného stano-

vena jednoznačná diagnóza, byla indikována a provedena patolo-

gicko-anatomická pitva. V pravém i levém jaterním laloku byla 

makroskopicky patrná dvě ložiska o průměru 2 a 8 cm, histologic-

ky měla charakter středně diferencovaného karcinomu (obr. č. 4) 

s nápadným šířením nádorových čepů v cévních luminech, s peri-

neurální propagací a prorůstáním nádoru do okolního parenchymu. 

Nádor se šířil i lymfaticky včetně plicních mízních cév. V plicích 

byla také histologicky patrná propagace nádoru v krevních cévách, 

spolu s organizovanými trombotickými hmotami tumor oblitero-

val některé cévy, částečně i většího kalibru (obr. 5).

Ve všech vyšetřených mediastinálních a břišních uzlinách byly 

rovněž přítomny metastázy tohoto nádoru. Po doplnění imuno-

histochemických vyšetření byla stanovena diagnóza tubulárního 

solidního středně a hůře diferencovaného hlenotvorného adeno-

karcinomu nejspíše intrahepatálních žlučových cest.

Diskuse

Cholangiokarcinom tvoří 13 % všech případů jaterních karci-

nomů. Prevalence tohoto onemocnění celosvětově je 2 případy na 

100 000 obyvatel.

Cholangiokarcinomy se dělí na tři podskupiny: 

1. intrahepatální cholangiokarcinomy;

2. hilové cholangiokarcinomy;

3. karcinomy extrahepatálních žlučových cest.

Mezi rizikové faktory tohoto onemocnění patří cholecystoliti-

áza a cholecystitida, ulcerující kolitida, infekce parazity Clonorchis 

sinensis a Opisthorchis viverrini a primární sklerozující cholangoiti-

da. Na rozvoji onemocnění se patrně podílí i chronická hepatitida 

C, non-alkoholická jaterní steatóza, obezita a kouření.

Cholangiogenní karcinom se typicky šíří podél žlučových cest, 

invaduje perineurálně a do cév, šíří se i per continuitatem do okol-

ních tkání a lymfatických uzlin. Tyto schopnosti cholangiogenní-

ho karcinomu jsou dány zřejmě řadou růstových faktorů a cytoki-

nů, které tumor produkuje (např. VEGF, nerve-growth factor beta 

NGF-beta) (Xu et al. 2010). Ty jsou rovněž zřejmě podstatou vý-

razné angiogeneze a lymfangiogeneze, které zodpovídají za rychlou 

progresi onemocnění (Thelen et al. 2010). U 30 % pacientů jsou 

v době stanovení diagnózy založeny vzdálené metastázy, v tomto 

případě nemocní přežívají pouze několik měsíců.

Cholangiokarcinomy jsou obvykle pomalu rostoucí, metasta-

zují pozdně a prvním projevem onemocnění bývají příznaky cho-

lestázy (84 %), váhového úbytku (35 %), zvracení (20 %), u 10 % 

Obr. č. 4: Postižení jaterního parenchymu nádorem (hemato-

xylin eosin, 400×)

Obr. č. 5: Trombóza v plicních cévách a lymfangiopatie (he-

matoxylin eosin, 200×)
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nemocných je prvním příznakem horečka. Výsledky běžných bio-

chemických vyšetření mohou být v normě, při rozvoji cholestázy 

dochází k elevaci bilirubinu, alkalické fosfatázy a gama-glutamyl 

transferázy. Ze sérových tumor markerů bývají zvýšené koncent-

race karbohydrátového antigenu CA 19-9 a karcinoembryonální-

ho antigenu (CEA).

Ze zobrazovacích metod lze k detekci onemocnění využít ul-

trasonografii břicha, CT břicha, magnetickou rezonanci (včetně 

cholangiopankreatografie), cholangiografii či endoskopickou ul-

trasonografii (Aljiffry et al. 2009).

U resekabilního onemocnění je doporučováno operační řešení, 

neoadjuvantní ani adjuvantní léčba není paušálně doporučována 

vzhledem k její neúčinnosti. V polovině případů (při lokálně po-

kročilém neresekabilním nálezu) je indikována pouze paliativní 

léčba: řešení obstrukce žlučových cest, paliativní radioterapie u lo-

kálně pokročilého onemocnění či fotodynamická léčba.

V době stanovení diagnózy karcinomu jater včetně karcinomů 

žlučových cest je generalizace do plic dokumentována u méně než 

1 % pacientů. U nemocných, kteří však zemřeli v důsledku tohoto 

onemocnění, se s metastatickým plicním postižením setkáváme 

v 20–60 % případů.

Je otázkou, proč různé druhy nádorů tvoří různé spektrum me-

tastatického postižení. Například solitární metastázy bývají čas-

těji diagnostikovány u karcinomu tlustého střeva, osteosarkomu, 

karcinomu ledviny, testes nebo melanomu. Vícečetné noduly jsou 

naopak charakteristické pro adenokarcinomy obecně, s karcino-

matózní lymfangitidou se setkáváme častěji u karcinomu prostaty, 

prsu, žaludku, pankreatu či primárního plicního karcinomu. En-

dobronchiální metastázy vídáme častěji u pacientů s karcinomem 

ledviny, prsu či s kolorektálním karcinomem.

U velkého množství karcinomů je na nádorových buňkách zvý-

šeně exprimován chemokinový receptor CXCR4. Exprese CXCR4 

je detekovatelná i v normální tkáni, nicméně je zde výrazně nižší. 

Ligand tohoto receptoru, CXCL12 (faktor produkovaný buňkami 

stromatu, SDF), je konstitučně produkován mimo jiné tkáněmi, 

ve kterých nejčastěji nacházíme metastázy malignit exprimují-

cích CXCR4. CXCL12 může zodpovídat za adhezi nádorových bu-

něk k vaskulárním endoteliálním buňkám (Kakinuma et Hwang 

2006). Podle některých autorů exprimují maligní nádory různých 

tkání různé spektrum chemokinových receptorů a toto spektrum 

je zodpovědné za lokalizaci vzdálených metastáz. Buňky cholan-

giokarcinomu také exprimují CXCR4 a osa CXCL12/CXCR4 se 

může podílet na metastázování i tohoto karcinomu (Ohira et al. 

2006). Mimo jiné však cholangiokarcinom produkuje spektrum 

neuropeptidů a růstových faktorů včetně VEGF, které mohou zod-

povídat za jeho invazivitu (Wise et al. 2008).

Závěr

S metastatickým plicním postižením při karcinomu intrahep-

atálních žlučových cest se setkáváme zřídka. Na toto onemocně-

ní je obvykle pomýšleno u pacientů s vrozenými malformacemi 

žlučových cest či se známou anamnézou onemocnění jater a žlu-

čových cest. Ke stanovení diagnózy u nemocných s preexistující 

biliární patologií přispívá i výrazná elevace onkomarkerů CEA 

a CA 19-9 v séru. I při správném stanovení diagnózy jsou léčebné 

možnosti u nemocných s generalizovaným onemocněním omeze-

né a prognóza těchto pacientů je v krátké době infaustní. Nádor 

roste povětšinou pomalu, nicméně pokročilé onemocnění je cha-

rakterizováno lokální invazí s perineurálním a perivaskulárním 

šířením a prorůstáním do okolních tkání s následným metasta-

tickým rozsevem. Za způsob generalizace nejspíše odpovídají růs-

tové faktory, cytokiny, chemokiny a jejich receptory produkované 

nádorovými buňkami.
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Úvod

Asthma bronchiale se v posledních desetiletích stalo jedním 

z nejčastějších chronických onemocnění, která postihují děti i do-

spělé. U nás kolísá předpokládaná prevalence mezi 5–10 % u dětí 

a mezi 2–5 % u dospělých. Počet nemocných v naší populaci se 

tudíž pohybuje kolem 800 000.

Původně bylo bronchiální astma považováno za dušnost, způso-

benou prostým bronchospasmem, a tudíž bývalo léčeno především 

bronchodilatací. Koncem minulého století však bylo prokázáno, že 

podkladem jeho projevů je perzistující eozinofilní zánět průdušek, 

což způsobilo zásadní změnu přístupu k léčbě. Standardní doporu-

čená terapie musí být kombinovaná. Její složky působí synergicky 

a vzájemně se potencují. Kauzální protizánětlivá léčba je realizo-

vána formou inhalačních kortikosteroidů (její zanedbání by vedlo 

k po malé, často nepozorované progresi onemocnění), léčba úlevová 

(symptomatická) je charakterizována podáváním dlouhodobě účin-

ných bronchodilatačních preparátů (její nedostatky působí nespoko-

jenost pacienta a poruchy jeho compliance). Minimálně 95 % takto 

léčených osob dosáhne prakticky úplné eliminace obtíží a zastavení 

progrese astmatu. Přesto zůstává přibližně 5 % nemocných, jejichž 

problémy přetrvávají navzdory využití všech standardních farmakote-

rapeutických postupů. Potom hovoříme o obtížně léčitelném astmatu 

(OLA). Pacienti, kteří trpí touto formou choroby, konzumují velkou 

část prostředků určených k léčbě astmatu a jejich onemocnění vyža-

duje hledání nových terapeutických postupů. Jedním z nich je právě 

biologická léčba. Pokud je zahájena po správném zhodnocení příčin 

a stadia choroby, bývá její přínos pro nemocné opravdu výrazný. 

„Druhý dech“ po zavedení léčby 

omalizumabem

Souhrn:

Biologická léčba astmatu anti-IgE protilátkou (omalizumab, Xolair) představuje 

nejnovější terapeutickou strategii v léčbě středně těžkého a těžkého perzistujícího 

alergického astmatu. Je indikována v případech, kdy navzdory nasazení všech v sou-

časnosti dostupných standardních farmakoterapeutických postupů nejsou pod kontro-

lou příznaky ani frekvence exacerbací choroby. Jde o dlouhodobou a doplňkovou léčbu, 

která je účinná, dobře tolerovaná, ale ekonomicky velmi náročná. Proto je soustředěna 

do center, která mají zvláštní smlouvu a schválení zdravotních pojišYoven. Na uvede-

né kazuistice je však patrno, že při správné indikaci a odpovědi pacienta může vyznít 

příznivě i tzv. „cost/benefit ratio“, pacient doslova „popadne druhý dech“ a často se 

zbaví i dalších projevů alergie.

Summary:

“Catching second wind” following the initiation of omalizumab treatment 

The biologic treatment of asthma with anti-IgE antibody (omalizumab, Xolair) is 

the newest therapeutical strategy in the treatment of moderate and severe persistent 

allergic asthma. It is indicated in situations when nor symptoms neither frequency of 

exacerbations are controlled despite the administration of all available standard phar-

macotherapeutical regimens. It represents a long-term additional treatment that is effe-

ctive, well tolerated, but economically very expensive. Therefore, it is centralized only 

to the specialized centers that have special agreement and approval by insurance com-

panies. The presented case report shows that if the treatment is correctly indicated and 

if patient responses, even so called “cost/benefit ratio“ may be favourable; the patient 

“catches a second wind” (literally “catches a second breath” in Czech) and often loses 

other symptoms of allergy as well.

Vernerová, E. „Druhý dech“ po zavedení léčby omalizumabem. Kazuistiky v alergologii, pneumologii 

a ORL 7, č. 4: 8 –10, 2010.

Klíčová slova:

� eozinofilní zánět

� asthma bronchiale

� biologická léčba

� monoklonální protilátka

� omalizumab

Key words:

� eosinophilic 

inflammation

� bronchial asthma

� biologic treatment

� monoclonal antibody

� omalizumab

Eva Vernerová
Ústav imunologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha



9KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL 1/2010

N A Š E  T É M A :  O B T Í Ž N Ě  L É Č I T E L N É  A S T M A

Kazuistika

Pacient ve věku 60 let byl do našeho centra pro biologickou 

léčbu astmatu odeslán pneumologem. V téže době měl již podánu 

žádost o invalidní důchod, neboe šlo o vysokoškolského pedagoga, 

který kvůli svému astmatu nebyl schopen bez dušnosti déle hovořit. 

Velké problémy mu činila chůze do schodů a měl silně vyjádřeny 

nežádoucí příznaky z nadměrného užívání krátkodobě působících 

beta-mimetik. Trpěl tachykardiemi, srdeční arytmií, třesem rukou, 

poruchami spánku a trvalým pocitem nepohody. Obstrukční rýmu 

měl trvale, ale obtěžovala jej hlavně úplná ztráta čichu. Jakékoli 

kožní problémy negoval a celkově měl sklon dissimulovat.

Anamnéza

V rodině trpěla alergickou rýmou matka a sestra, o astmatu 

u příbuzných nebyl pacient informován. Vlastní děti neměl.

Sám v dětství stonal průměrně, ekzém neměl. Rýmu míval 

silnou, ale léčit se s ní začal až v dospělosti. Užíval antihistami-

nika, topické nazální preparáty a perorální vakcínu z roztočů, kte-

rou nedobral. Neměl prý pocit příznivého účinku. Pokud si dobře 

vzpomínal, míval už v dětství problémy s dechem při běhu. Nikdy 

je však neřešil. Uvědomil si je vlastně až ve 45 letech, kdy se mu 

začínalo špatně dýchat i v klidu. Není si jist počátkem problémů 

– snad to bylo po viróze, určitě bývaly horší v létě. Zpočátku do-

stal na alergologii salbutamol (Ventolin) a po jeho postupném se-

lhávání byl odeslán na plicní oddělení, kde byl před příchodem na 

naše pracoviště léčen asi šest let. Zpočátku došlo k dramatickému 

zlepšení po nasazení kombinované léčby: budesonid+formoterol 

a theofylin (Symbicort a Euphyllin). Později byl, pro občasné de-

chové potíže a trvalý kašel, s úspěchem přidán montelukast (Sin-

gulair), levocetirizin (Xyzal) a omeprazol (Helicid). Stav byl zcela 

pod kontrolou asi pět let. V roce 2008 prodělal pacient chřipku 

a následně již nebyla dušnost zvládána ani zvýšením dávek léků 

a přidáním prednisonu. Prednison dostal nejdříve v dávce 40 mg, 

kterou po dvou týdnech začal snižovat až na 5 mg, ale na této dáv-

ce nevydržel déle než pár dnů a opět ji musel zvýšit. Přesto však 

přestával zvládat běžné denní aktivity a zátěž ve svém zaměstnání. 

Velmi nerad se proto rozhodl pro invalidní důchod. 

Vyšetření

FW i C-reaktivní protein byly v normě, v krevním obraze 

lehká eozinofilie (8 %), jiné abnormity vyjádřeny nebyly. Celko-

vá hladina IgE byla zvýšena na 365 IU/ml (norma 0–150 IU/ml) 

a zvýšeny byly i specifické protilátky IgE proti roztočům, plísním, 

travinovému pylu a pylu stromů. Hladina eozinofilního kationto-

vého proteinu (ECP) byla rovněž zvýšena, hladina T-regulačních 

lymfocytů v normě.

Hodnota FeNO byla významně patologická: 135 ppb (norma 

méně než 25 ppb).

Na spirometrické křivce byla vyjádřena těžká obstrukce s hod-

notou FEV
1
 1,46 l (46 % n. h.), PEF 4,7 l/s (50 % n. h.) a MEF

50
 

1,31 l/s (26 % n.h.).

Test kontroly astmatu byl 16 bodů (při optimálním výsled-

ku 25).

Léčba

Pacient užíval budesonid+formoterol (Symbicort 400/12 2×2 

vdechy), montelukast (Singulair 10 1×1 tbl), levocetirizin (Xy-

zal 1×1 tbl), theofylin (Afonilum SR 325 mg 2×1 tbl), budesonid 

k nazální aplikaci (Rhinocort Aqua 64 µg 2×2 vdechy), omeprazol 

(Helicid 20 mg 1 tbl denně) a prednison podle potřeby, v klidovém 

stavu 5 mg denně. Úlevovou medikaci – kombinaci ipratropium 

bromidu a fenoterolu (Berodual) užíval též podle potřeby, obvykle 

však více než 8krát denně.

Na základě tělesné hmotnosti a hladiny celkového IgE jsme 

vypočetli vhodnou dávku omalizumabu (Xolair), kterou dostává 

2krát za měsíc. K subjektivnímu zlepšení došlo již po druhé apli-

kaci a pacient stáhl žádost o invalidní důchod. Po čtyřech měsících 

terapie se mu intermitentně vrátil čich, pacient údajně po deseti 

letech léčby ucítil u pumpy „vůni“ benzínu. Dechové obtíže prak-

ticky vymizely, prednison jsme, po krátkodobém alternativním 

podávání obden, zcela vysadili.

Dnes, po roce léčby, kolísá test kontroly astmatu mezi 23 a 25 

body. Hodnota FeNO se mírně zlepšila, FEV
1
 i PEF se zlepšily vý-

znamně. Rýma je velmi lehká a kvalita čichu zatím stále kolísá. 

Pacient se subjektivně cítí nesrovnatelně lépe a o důchodu vůbec 

neuvažuje.

Diskuse

První pokusy o ovlivnění patofyziologických pochodů pro-

střednictvím biologických působků se datují přibližně do období 

posledních 15 let. Zprvu byla snaha napřena k blokádě mediátorů 

alergické reakce, vedoucí k rozvoji eozinofilního zánětu. Antago-

nisté interleukinů (IL), především IL-4 a IL-5, však nezaznamenaly 

terapeutický úspěch. První příznivý efekt byl dosažen při použití 

rekombinantní humanizované myší protilátky třídy IgG, schopné 

selektivní vazby na peptidovou sekvenci lidského imunoglobulinu 

E, zodpovědnou za vazbu na žírné buňky a bazofily. Tento biolo-

gický prostředek byl nazván omalizumab (přípravek Xolair). Ne-

jde o lék vhodný pro všechny případy OLA. Je indikován výhrad-

ně k terapii alergického astmatu, mediovaného protilátkami třídy 

IgE. Pokud je tato léčba zahájena po správném zhodnocení příčin 

a stadia choroby, bývá její přínos pro nemocné opravdu výrazný. 

„DRUHÝ DECH“ PO ZAVEDENÍ LÉČBY OMALIZUMABEM
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Nevýhodou je vysoká cena, závislá na potřebné dávce, nutnost 

dlouhodobého podávání a parenterální aplikace. Finanční úspora 

na ostatní léčbě je minimální, neboe se nám daří eliminovat pou-

ze přídatnou celkovou kortikoterapii. To je sice enormně žádoucí, 

pro pacienta bezpochyby velice příznivé, ale v krátkodobém hori-

zontu se ekonomická úspora rozhodně neprojeví.

Závěr

Z případu našeho pacienta je patrno, že z ekonomického hle-

diska rozporuplná terapie omalizumabem vedla ve svém důsledku 

k významným úsporám. Pacient zůstává zatím celý kalendářní 

rok v pracovním procesu (což plánuje i pro další roky), nepobírá 

žádný invalidní důchod a ani jednou nebyl v pracovní neschop-

nosti. Neabsolvoval rovněž žádnou hospitalizaci pro exacerba-

ci astmatu, což bylo v předešlých letech pravidlem. Kvalita jeho 

života je nesrovnatelně lepší a na „zlé časy“ dnes jen s obavami 

vzpomíná.
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Enterální a parenterální výživa

Jak v úvodu podotýkají autoři knihy, „obor klinické výživy byl dlouhou dobu považován za 

okrajovou součást vnitřního lékařství. S nárůstem počtu náročných a urgentních operačních 

výkonů i závažných interních onemocnění vyžadujících intenzivní péči však začíná být nutnost 

dobrého nutričního stavu (jak pooperačního, tak i předoperačního) pocieována mnohem pal-

čivěji.“

Publikace poskytuje základní přehled o problematice, jednotlivé kapitoly jsou zpracovány stručně a přehledně. Úvod je 

věnován definici malnutrice a její diagnostice. Autoři zmiňují význam nutriční podpory, její algoritmus a organizaci nutriční 

péče. Dále se zabývají substráty pro umělou výživu, porovnávají typy nutriční podpory, uvádějí také možné komplikace spojené 

s nutriční intervencí. Nejrozsáhlejší kapitola „Speciální enterální a parenterální výživa“ popisuje specifika nutriční péče u různých 

onemocnění a kritických stavů, resp. v závislosti na věku (v neonatologii, u pediatrických a geriatrických pacientů). Tématem 

závěrečné kapitoly jsou možnosti podávání umělé výživy v domácím prostředí.  

Kniha obsahuje řadu užitečných informací pro klinickou praxi, které mohou využít lékaři různých odborností.

Mladá fronta, edice Aeskulap, Praha, 2009. ISBN 978-80-204-2070-1. 

1. vydání, 156×232 mm, 134 stran, pevná vazba.

Doporučená cena 290 Kč (zvýhodněná cena 261 Kč).

Publikaci je možné objednat na webové adrese www.zdn.cz
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Rozhovor

Péče o pacienty s obtížně 

léčitelným astmatem na 

Klinice pneumologie a hrudní 

chirurgie FN Na Bulovce

V minulém a letošním ročníku našeho časopisu jsme Vám postupně představovali pracoviště 

zapojená do projektu Národního centra pro těžké astma. Náš cyklus v tomto čísle uzavírá Klinika 

pneumologie a hrudní chirurgie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Na 

Bulovce. K rozhovoru jsme pozvali primáře kliniky MUDr. Norberta Pauka, Ph.D., 
který zároveň vede zdejší Centrum diagnostiky a léčby obtížně léčitelného astmatu.

Pane primáři, dovolte kratičké „historické“ ohlédnutí. Bu-

dova Vaší kliniky byla postavena, stejně jako většina pavilonů 

v areálu Fakultní nemocnice Na Bulovce, v letech 1925–1931 

(na obrázku je zachyceno průčelí kliniky). Jednalo se o – ve 

své době – v mnoha směrech velkorysý projekt. I dnes pat-

ří Klinika pneumologie a hrudní chirurgie mezi naše přední 

pneumologická pracoviště. Můžete ji našim čtenářům na úvod 

alespoň stručně představit?

Klinika pneumologie a hrudní chirurgie FN Na Bulovce v Praze 

má dlouholetou tradici v péči o široké spektrum plicních onemoc-

nění. V současné době je jedním z největších Center pro diagnosti-

ku a léčbu bronchogenního karcinomu. Máme řadu specializova-

ných ambulancí: dvě onkologické, všeobecnou ambulanci, poradnu 

pro nemocné s plicními obstrukcemi (CHOPN, asthma bronchi-

ale) a intersticiálními plicními procesy. Součástí kliniky je Cent-

rum pro léčbu závislosti na kouření, Centrum diagnostiky a léčby 

obtížně léčitelného astmatu, Národní centrum pro léčbu plicního 

karcinoidu. Máme k dispozici laboratoř pro diagnostiku poruch 

ve spánku, dobře vybavené pracoviště pro funkční vyšetření plic 

(spirometrie, bodypletysmografie, plicní difuze, compliance, spi-

roergometrie, měření NO ve vydechovaném vzduchu), broncho-

logické oddělení a cytologické pracoviště. Chtěl bych zmínit také 

laboratoře s oddělením buněčné a molekulární pneumologie, kde 

probíhá základní výzkum. Klinika disponuje 79 lůžky a jednot-

kou intenzivní péče se 4 lůžky s možností neinvazivní i umělé 

plicní ventilace.

Kontakty:

Lékař: prim. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

norbert.pauk@fnb.cz, tel.: 266 082 081 (ambulace) 

Sestra: Alena Králová

Přednosta kliniky: prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc.

petr.zatloukal@fnb.cz

Na našem pracovišti probíhá pregraduální i postgraduální vý-

uka – klinika je výukovou základnou 3. LF UK a sídlem subka-

tedry TRN IPVZ. Probíhá zde rovněž výuka středního zdravot-

nického personálu. 

Na projektu Národního centra pro těžké astma (NCTA) 

se Vaše pracoviště podílí už od počátku, nebo jste se k němu 

připojili později?

Naše pracoviště je součástí NCTA již od doby jeho vzniku, 

v současné době ale nejsme Centrem pro léčbu omalizumabem 

(Xolair). Vhodné pacienty posíláme do ostatních center v Pra-

ze (Fakultní Thomayerovy nemocnice nebo Fakultní nemocnice 

v Motole).

Jaká je spádová oblast Vašeho centra?

Naší spádovou oblastí je především Praha 8, 9, 10 a dále oblast 

severně od Prahy, včetně Prahy-východ.

Jak je péče o pacienty s obtížně léčitelným astmatem ve 

Vašem centru organizována? Spolupracujete i s dalšími pra-

covišti v rámci FN Na Bulovce či mimo ni? Můžete zhodnotit 

také spolupráci s terénními lékaři?

Spolupráci s terénními lékaři, tedy s pneumology a alergology 

i praktickými lékaři, máme výbornou. Ohledně svých komplikova-

ných případů, včetně nemocných s obtížně léčitelným astmatem, 

nás často kontaktují. Většina nemocných ale zůstává po vyšetření 
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na naší klinice nadále v péči terénních pneumologů. V případě in-

dikace biologické léčby posíláme pacienty do již zmíněných praž-

ských center, která mohou preskribovat omalizumab.

V rámci naší kliniky využíváme k vyloučení jiné příčiny bron-

chiální obstrukce především bronchologické pracoviště, pacien-

ti jsou podrobně vyšetřováni ve funkční laboratoři, máme mož-

nost diagnostiky syndromu spánkové apnoe-hypopnoe. V rámci 

FN Na Bulovce spolupracujeme s ORL pracovištěm a alergologic-

kou ambulancí, která je součástí dětského oddělení. K dispozici 

máme jeden přístroj NIOX k vyšetření vydechovaného NO. S od-

dělením gastroenterologie jsme domluveni na vyšetřování nemoc-

ných z důvodu vyloučení gastroezofageálního refluxu, včetně mě-

ření pH-metrie. 

Osvědčila se podle Vašeho názoru celorepubliková síY cen-

ter NCTA ve stávající podobě?

Existenci NTCA považuji v současné době za zcela nezbytnou. 

Široká síe center pro léčbu obtížně léčitelného astmatu je výhodná 

především pro pacienta, je jen škoda, že center pro preskripci bio-

logické léčby (t. č. zatím omalizumab) je tak málo.

Děkuji za rozhovor a jménem redakce časopisu přeji mnoho úspěchů ve 

Vaší práci.

Gabriela Bjalkovská

Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 

Fakultní nemocnice Na Bulovce 

Budínova 2

180 00 Praha 8-Libeň

www.fnb.cz

zpráva

Klinické problémy nemocí s bronchiální obstrukcí

výpovědní hodnotu měřených parametrů pro monitorování ak-

tuálního stavu a prognózy onemocnění – a zároveň se jednalo 

o návrh předložený auditoriu k diskusi. Samostatné přednáš-

ky byly věnovány intersticiálním plicním procesům (as. Kob-

lížek), astmatu (MUDr. Sedlák) a chronické obstrukční plicní 

nemoci (as. Chlumský). Další plicní choroby zahrnul do svého 

sdělení MUDr. Zindr, zmínil také neuromuskulární poruchy, 

transplantaci plic, bronchopulmonální dysplazii u předčasně 

narozených dětí ad. 

Následující diskuse ukázala, že praxe na různých praco-

vištích se liší a nalézt shodu např. ve frekvenci jednotlivých 

vyšetření i v dalších otázkách nebude snadné. Jednoznačné 

závěry neposkytují ani recentní literární zdroje.

V odpoledním programu jako první vystoupila prim. Fiše-

rová, jejíž přednáška mapovala využití metod funkčního vy-

šetření plic v rámci České republiky. Situace stále není ideální, 

zvláště v některých regionech. Zlepšilo se vyšetřování trans-

ferfaktoru, bylo by však vhodné více využívat i dalších me-

tod (spiroergometrie, bronchokonstrikčních testů, vyšetření 

dýchacích svalů, impulzní oscilometrie ad.). Právě vyšetření 

transferfaktoru věnoval svou druhou přednášku as. Chlumský. 

Poslední přednáška MUDr. Zindra se zabývala kontrolou kva-

lity funkčních laboratoří (dodržení postupu měření, pravidel-

né kalibrace přístrojů, …) – také zde prozatím chybí jednotný 

standard. Podle as. Chlumského by ideálním stavem byla cer-

tifikace, zatím však jde pouze o určitou vizi. 

Pokud by se podařilo sestavit doporučení pro funkční vy-

šetření plic podpořené odbornou společností, mohlo by mimo 

jiné napomoci při vyjednávání se zdravotními pojišeovnami.

Doufejme, že se co nejvíce podnětů, které na semináři za-

zněly, podaří využít.

(red)

Dne 12. listopadu 2010 se konal sedmý z cyklu seminářů 

„Klinické problémy nemocí s bronchiální obstrukcí“, pořádaný 

Nadačním fondem ASTMA – letos na místě poněkud netra-

dičním, v Autoklubu ČR v Praze. Jeho tématem bylo Funkční 

vyšetření při monitorování plicních nemocí, odborný pro-

gram byl připraven ve spolupráci se Sekcí patologie a fyziologie 

dýchání a funkční diagnostiky České pneumologické a ftize-

ologické společnosti. Jak na úvod zmínil as. Chlumský, před-

seda sekce a zároveň předseda správní rady Nadačního fondu 

ASTMA, větší dostupnost přístrojů a metod funkčního vyšet-

ření plic znamenala v poslední době jejich rozšíření a využívání 

lékaři dalších odborností i praktickými lékaři, což vede k úva-

hám o potřebě určité standardizace, tvorby doporučení v této 

oblasti. Výstupem by se mohl stát dokument schválený ČPFS, 

který by ovšem měl být založen na širším konsenzu.

Dopolední přednáškový blok semináře proto rekapituloval 

možnosti využití dostupných metod funkční diagnostiky (včet-

ně možných úskalí) a jejich přínos u různých plicních chorob, 
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Karcinomatózna lymfangoitída pri 

adenokarcinóme pCúc

Súhrn:

Autori v uvedenom článku prinášajú prípad pacienta s karcinomatóznou lymfangoi-

tídou pri adenokarcinóme pdúc, pričom nález bol zistený náhodne v rámci vyšetrení pre 

dyspnoe. Poukazujú na dôležitosY dôsledného odberu anamnestických údajov, komplex-

né posúdenie získaných výsledkov vyšetrení a prínos odberu histologických vzoriek pri 

bronchoskopickom vyšetrení. Zároveň uvedená kazuistika dosvedčuje závažnosY a zlú 

prognózu karcinomatóznej lymfangoitídy.

Summary:

Lymfangitis carcinomatosa in adenocarcinoma of the lung

Authors in this article present the case of a patient with lymfangitis carcinomatosa in 

adenocarcinoma of the lung, while the finding was detected accidentally during examina-

tions for shortness of breath. Authors point to the importance of careful anamnestic data 

collection, comprehensive assessment of the results of examinations and the benefit of 

taking samples for histological examinations at bronchoscopy. The present case report 

also gives evidence of the severity and poor prognosis of lymfangitis carcinomatosa.

KúkoS, P., Jonner, I., Oravec, P., Švajdler, M., Janík, P. Karcinomatózna lymfangoitída pri adenokarcinó-

me pSúc. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 7, č. 4: 14 –17, 2010.

Kdúčové slová:

� karcinomatózna 

lymfangoitída

� adenokarcinóm

� bronchoskopia

Key words:

� lymfangitis 

carcinomatosa

� adenocarcinoma

� bronchoscopy

Peter KúkoC1, Imrich Jonner1, Pavel Oravec1, 

Marián Švajdler2, Peter Janík2

14. A interné-pneumologické oddelenie, NÚTPCHaHCH, Vyšné Hágy 
2Patologicko-anatomické oddelenie, NÚTPCHaHCH, Vyšné Hágy

Úvod

Karcinomatózna lymfangoitída bola prvý krát popísaná v roku 

1829 patológom Gabrielom Andralom (1797–1876) u pacientky 

s karcinómom maternice. Je definovaná ako infiltrácia septálnych, 

perivaskulárnych a peribronchiálnych lymfatických ciev nádorový-

mi bunkami – v 80 % sa jedná o adenokarcinóm, u pCúc je druhým 

najčastejším primárnym nádorom malobunkový karcinóm. Medzi 

najčastejšie klinické príznaky patria suchý kašeC, dyspnoe, zried-

kavejšie aj hemoptýzy. Karcinomatózna lymfangoitída vzniká bul 

hematogénnou dissemináciou nádorových buniek s následnou in-

váziou do intersticiálnych lymfatických ciev na periférii pCúc níz-

koodporovými kanálmi, alebo retrográdnou cestou z tumorózne-

ho ložiska cez lymfatické kanály z hilových či mediastinálnych 

lymfatických uzlín na perifériu. Postihnuté bývajú peribroncho-

vaskulárne, centrilobulárne, ale aj interlobulárne a subpleurálne 

lymfatické cievy. Najčastejším primárnym tumorom býva prsník 

(33 %), žalúdok (29 %) alebo pCúca (19 %). Pomerne často je ori-

gom aj prostata, cervix, larynx, pankreas či hrubé črevo. Zriedka-

vo sú zdrojom malígnych buniek obličky či maxilo-faciálna oblase. 

(Harold 1952; Doyle 1989; Ramkumar et Fernandes 1999; Kirk 

et Kusmaran 2008)

Andral Gabriel (1797–1876) – francouzský patolog. Získal doktorát v roce 1821. V roce 1828 se stal profesorem hygieny, později také profesorem patologie. Tři roky po jejím za-

ložení se stal členem Academy of Medicine. Byl jedním z tvůrců klinické medicíny v moderním pojetí. Jako první popsal karcinomatózní lymfangoitidu. Je považován za zakladatele 

hematologie a tvůrce slov anemie a hyperanemie. Byl také prvním lékařem, který viděl potenciál chemické analýzy krve. (Zdroj informací: archiv redakce)

Kerley Peter James (1900–1978) – irský neurolog a radiolog. Vystudoval na University College Dublin v roce 1923. Rok strávil na radiologické stáži ve Vídni. Stal se ředitelem 

radiologie ve Westminster Hospital a spolupracoval také s Royal Chest Hospital v Londýně. Stal se čestným členem Chicago Radiological Society. V roce 1970 mu byl udělen šlech-

tický titul a byl jmenován radiologem královské rodiny. Věnoval se zdokonalování čtení a interpretace radiologických snímků. Pojmenoval Kerleyovy linie patrné na RTG a spojené 

s kongestivním srdečním selháním. (Zdroj informací: archiv redakce)
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Najčastejší zdroj – adenokarcinóm – je epiteliálny nádor vzni-

kajúci z epitelu žliaz (mliečna žCaza, oblička), ale aj z jednotlivých 

buniek sliznice (bunky produkujúce hlien v prieduškách, čreve), 

ktorý najčastejšie postihuje hrubé črevo, prsník, pCúca, žalúdok, 

ale aj pankreas, štítnu žCazu, cervix uteru, prostatu, larynx. Má 

pomerne vysokú schopnose metastázovania. (Levy et al. 1988; 

Mapel et al. 1996)

Intratorakálne metastázy sa vyskytujú u 30–40 % pacientov 

s malígnymi ochoreniami, z toho karcinomatózna lymfangoitída 

predstavuje 6–8 %, pričom prevalencia v postmortálnych štúdiách 

je signifikantne vyššia ako detekované ochorenia – mikroskopická 

invázia do intersticia sa zistí až u 56 % pacientov s pCúcnymi me-

tastázami. Maximum výskytu je podCa literárnych zdrojov u sku-

piny 40 až 49-ročných pacientov. Ako prvé sa u 46 % pacientov 

objavia respiračné príznaky. Prognóza je vo všeobecnosti zlá – pa-

cienti prežívajú v priemere dva mesiace od stanovenia diagnózy. 

(Harold 1952; Descombes et al. 1997)

Diagnostické metódy

RTG hrudníka má senzitivitu približne 25 %, prítomné sú 

zvyčajne retikulárne alebo retikulonodulárne opacity často aso-

ciované s Kerleyovými A a B líniami, pleurálne efúzie, nález býva 

uni- i bilaterálny.

Na HRCT pCúc býva nález nešpecifický – nepravidelné zhrub-

nutia interlobulárnych siept, peribronchovaskulárne zhrubnutia, 

mediastinálna a hilová lymfadenopatia (30–50 %), pleurálne efú-

zie (30–5 0%). Aj tu môže bye nález uni- či bilaterálny, symetric-

ký i asymetrický.

Ventilačno-perfúzna gamagrafia pCúc – ventilačno-perfúzne de-

fekty (V/Q mismatches) taktiež nie sú špecifické. (Miller et Miller 

1994; Ikezoe et al. 1995)

Diferenciálna diagnostika

V diferenciálnej diagnostike prichádzajú do úvahy sarkoidó-

za, intersticiálna pCúcna fibróza, disseminované pCúcne procesy, 

intersticiálne pneumónie, parazitárne postihnutie pCúc, pneumo-

koniózy, granulomatózy.

Liečba

Dominuje chemoterapia: cisplatina + adriamycin + cyclo-

phosphamid, cisplatina + gemcitabin, paklitaxel + karboplatina 

+ etopozid, epirubicin + cyclophosphamid. Využívajú sa aj systé-

mové kortikoidy – vždy ako súčase liečby u pacientov s dychový-

mi eažkoseami, a nebulizácia 5-fluorouracilu – podCa literárnych 

zdrojov je jeho výhodou vysoká koncentrácia dosahovaná lokálne 

v nádorovom tkanive v pCúcach a minimálna systémová absorp-

cia, čo sprevádzajú aj minimálne systémové efekty liečby. (Harold 

1952; Ramkumar et Fernandes 1999)

Kazuistika

62-ročný muž bol prijatý na naše oddelenie v októbri 2006 

za účelom diferenciálno-diagnostického doriešenia námahového 

dyspnoe. Z rodinnej anamnézy: dvaja bratia zomreli na karcinóm 

pCúc. V osobnej anamnéze údaj polypektómie polypov hrubého 

čreva v roku 1996 – histologicky bez malignity, v roku 2003 hos-

pitalizovaný na internom oddeleniu pre suspektnú ICHS, ktorá sa 

vyšetreniami nepotvrdila. Posledné dva roky opakovane neurčité 

pocity a slabose v prekordiu, námahová dušnose. V júli 2006 hos-

pitalizovaný na kardiologickom oddeleniu FNsP Prešov – scinti-

grafia myokardu s nálezom postihnutia v posteroseptálnej oblasti, 

ECHOKG nachádza diastolickú insuficienciu levej komory, ejekčná 

frakcia v norme, koronarograficky len nezávažné cievne postihnu-

tie. Napriek medikamentóznej liečbe sa stav nelepší, pretrváva duš-

nose po námahe, občas aj nočné budenie sa pre dyspnoe. V auguste 

2006 perfúznou gamagrafiou pCúc zistená embolizácia do a. pul-

monalis vCavo, po príslušnej medikamentóznej liečbe v septembri 

2006 kontrolné gamagrafické vyšetrenie konštatuje úplnú reper-

fúziu, pretrvávajú však výpady perfúzie v pCúcnom parenchýme 

bilaterálne pri bronchopulmonálnom ochorení.

Objektívne pri prijme len diskrétne exspiračné vrzgoty pri úsil-

nom výdychu bilaterálne a incipientné varixy oboch predkolení. 

Laboratórne len zvýšenie absolútneho počtu eozinofilov a cirku-

lujúcich imunokomplexov, ostatné parametre v norme. Funkčné 

vyšetrenie pCúc vykazuje známky obštrukčnej ventilačnej poruchy 

Obr. č. 1: RTG-logický pdúcny nález pri príchode do nášho 

ústavu
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Cahkého stupňa, difúzna kapacita pCúc pre CO je v norme, v krv-

ných plynoch hypoxémia stredne eažkého stupňa. RTG-logicky 

nachádzame nehomogénny infiltrát v pravom dolnom pCúcnom 

poli mediálne, ktorý sa v bočnej projekcii premieta do oblasti S6/

S10 (obr. č. 1). CT hrudníka popisuje mediastinálnu a obojstran-

nú hilovú lymfadenopatiu, výraznejšie vpravo, a drobnouzlíkový 

rozsev obojstranne – nález svedčí pre sarkoidózu pCúc štádia II 

(obr. č. 2, 3).

Následne realizované bronchoskopické vyšetrenie s nálezom 

katarálnej tracheobronchitídy s naznačeným krupicovitým rozse-

vom na sliznici pravého hlavného bronchu a distálnej časti trachey, 

Obr. č. 3: CT hrudníka – mediastinálne okno: mediastinálna 

a obojstranná hilová lymfadenopatia

imunologická BAL je lymfocytárna – 71 %, CD4/CD8 – 3,22. His-

tologicky z mikroexcízie bronchiálnej sliznice zachytené v lymfatic-

kých cievach respiračnej sliznice štruktúry adenokarcinómu (obr. 

č. 4), podCa imunohistochemického vyšetrenia v. s. z GIT. 

Diskusia

Histologický typ nádoru plne korešponduje v údajmi iných 

autorov, ktorí uvádzajú adenokarcinóm ako primárny typ tumo-

ru pri karcinomatóznej lymfangoitíde až v 80 % (Harold 1952; 

Mapel et al. 1996). V súlade s literárnymi údajmi popisovaných 

najčastejších oríg neo procesu (Harold 1952; Doyle 1989; Ram-

kumar et Fernandes 1999; Kirk et Kusmaran 2008) a vzhCadom 

na výsledok imunohistochemického vyšetrenia myslíme na origo 

v GITe, dopĺňame gastroskopické vyšetrenie – bez patologické-

ho nálezu, USG brušných orgánov bez patológie, kolonoskopic-

ké vyšetrenie taktiež nepotvrdilo suponované origo neo procesu 

v hrubom čreve. CT brucha bez nálezu malignity. Vyšetrenie on-

komarkerov: výrazne zvýšená hladina CEA (336,30 ng/ml), ako 

aj CA 19-9 (75,79 U/ml). PET/CT popísalo viabilné tkanivo len 

v oblasti hrudníka – v mediastinálnych a hilových lymfatických 

uzlinách, ako aj v pCúcnom parenchýme obojstranne. Patológom 

suponované origo v GITe sa potvrdie nepodarilo (pritom literárne 

zdroje popisujú ako druhé najčastejšie origo žalúdok – v 29 %). 

VzhCadom na výsledky stagingových vyšetrení ako origo nádoro-

vého procesu identifikujeme pCúca, čo potvrdzuje údaje z dostup-

nej literatúry, podCa ktorých bývajú pCúca miestom primárneho 

nádoru v cca 19 % (Harold 1952; Ramkumar et Fernandes 1999; 

Kirk et Kusmaran 2008). 

Pacient následne absolvoval chemoterapiu v spádovej onko-

logickej ambulancii za súčasného podávania systémových korti-

Obr. č. 4: Histologická vzorka respiračnej sliznice s bunkami 

adenokarcinómu v lymfatických cievach

Obr. č. 2: CT hrudníka – pdúcne okno: drobnouzlíčkový roz-

sev v pdúcnom parenchýme obojstranne

KARCINOMATÓZNA LYMFANGOITÍDA PRI ADENOKARCINÓME PnÚC
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koidov (Ramkumar et Fernandes 1999), no napriek aplikovanej 

liečbe a snahe ošetrujúceho zdravotníckeho personálu po troch 

mesiacoch exitoval.

Záver

Možno konštatovae, že ide o zriedkavý prípad náhodného nále-

zu karcinomatóznej lymfangoitídy v rámci diferenciálno-diagnos-

tického vyšetrenia pre dyspnoe. Tento prípad potvrdzuje dôleži-

tose a veCký prínos odberu histologických vzoriek z bronchiálnej 

sliznice a pripomína nám potrebu nepodceňovae subjektívne údaje 

pacienta napriek pomerne chudobnému klinickému obrazu a ne-

výraznému röntgenologickému pCúcnemu nálezu.
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Imunokompromitovaný pacient

– vděčný objekt mykobakterií

Souhrn:

Autoři prezentují komplikovaný případ tuberkulózy u imunokompromitované pa-

cientky po transplantaci jater na trvalé imunosupresivní léčbě. Pacientka byla přijata 

v klinicky závažném stavu na Kliniku nemocí plicních a TBC pro tuberkulózu perito-

nea a jater. V průběhu hospitalizace byla diagnostikována tuberkulóza střev, pravého 

oka, miliární tuberkulóza plic, tuberkulózní pleuritida. Při léčbě čtyřkombinací anti-

tuberkulotik se asi po 3 týdnech začal původně velmi závažný klinický stav postupně 

zlepšovat, kontrolní odběry na mykobakteria byly opakovaně negativní a pacientka 

byla propuštěna do ambulantní péče.

Summary:

An immunocompromised patient – a rewarding object for mycobacteria 

The authors present a complicated case of tuberculosis in an immunocompromised 

female patient after a liver transplantation with a permanent immunosuppressive therapy. 

The patient was admitted in serious condition to the Clinic of Respiratory Diseases and 

TBC due to tuberculosis of peritoneum and liver. During the hospitalization the tuber-

culosis of the intestine, the right eye, miliar pulmonary tuberculosis, and TBC pleuritis 

were diagnosed. On the treatment a quadrucombination of antituberculotics the originally 

serious health condition started to improve gradually, control samples were repeatedly 

negative for mycobacteria and the patient was discharged to the out-patient care.

Potrepčiaková, S., Hrazdirová, A., Staňková, Y., Skřičková, J. Imunokompromitovaný pacient – vděčný 

objekt mykobakterií. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 7, č. 4: 18 –21, 2010.

Klíčová slova:

� tuberkulóza

� imunokompromitovaný 

pacient

� mimoplicní formy 

tuberkulózy

Key words:

� tuberculosis

� immunocompromised 

patient

� non-pulmonary forms 

of tuberculosis

Stanislava Potrepčiaková, Anna Hrazdirová, 

Yvonne Staňková, Jana Skřičková
Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Úvod

Tuberkulóza je celkové infekční onemocnění, které je řazené 

mezi specifické zánětlivé procesy (Jedlička 1939). Je vyvolané ně-

kterým druhem za skupiny Mycobacterium tuberculosis complex. Do 

této skupiny patří M. tuberculosis (MTB), M. bovis subspecies bo-

vis a M. bovis subspecies capri, M. canetti, M. africanum, M. microti, 

M. bovis BCG (bacil Calmette-Guérinův). V České republice je vy-

volavatelem onemocnění prakticky výhradně M. tuberculosis (MTB) 

(Homolka 2006).

Calmette Albert Léon Charles (1863–1933) – francouzský bakteriolog a imunolog. Spolupracovník Pasteura, působil v Hongkongu, Saigonu, Gabonu, francouzském Kongu aj. 

Zabýval se studiem malárie, spavé nemoci, pellagry i dalších infekčních onemocnění. Na lékařské fakultě v Lille působil jako profesor hygieny a bakteriologie. V roce 1901 tu zřídil 

první protituberkulózní poradnu, později založil Severní ligu proti tuberkulóze. Pracoval na vývoji vakcíny proti tuberkulóze, kterou poprvé použil v roce 1921. Ještě v roce 1921 

byl tento kmen na počest objevitelů pojmenován jako Bacille bilie Calmette-Guérin. Podrobnější informace viz: Švejnoha, J. Albert Léon Charles Calmette. Kazuistiky v alergologii, 

pneumologii a ORL 4, 4: 34–35, 2007

Guérin Jean-Marie Camille (1872–1961) – francouzský bakteriolog, imunolog a veterinář. Vystudoval prestižní Ecole Vétérinaire de Maisons-Alfort. S Calmettem spolupracoval 

v Pasteurově institutu v Lille na vývoji vakcíny proti tuberkulóze. V roce 1949 byl zvolen prezidentem Francouzské veterinární akademie. (Zdroj informací: archiv redakce)

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

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

nu. Objevil vícejaderné buňky v cytotrofoblastu placenty, které dnes nesou jeho jméno. (Zdroj informací: archiv redakce)
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Tuberkulóza postihuje převážně plíce (85 % případů), méně 

časté jsou formy mimoplicní (15 % případů). Většina forem mi-

moplicní tuberkulózy vzniká hematogenním rozsevem mykobak-

terií z původního infekčního ložiska v plicích (Jedlička 1939). 

Mezi faktory ovlivňující výskyt mimoplicní formy TBC patří žen-

ské pohlaví, nízký věk, africký nebo asijský původ a HIV infekce 

(Kruijshaar et Abubakar 2009). Mimoplicní formy TBC jsou čas-

těji příčinou život ohrožujících komplikací než plicní forma TBC. 

Úspěšnost léčby těchto forem TBC závisí na rychlosti stanovení 

diagnózy a zahájení adekvátní léčby (PUHA 2007).

Podle vývoje morfologických a imunologických změn i podle 

klinického průběhu je možné TBC onemocnění rozdělit na pri-

mární a postprimární. Všechny zásahy do kompetence imunitní-

ho systému (např. virové infekce, imunosupresivní léčba, stres, 

malnutrice) mohou být příčinou reaktivace primární nebo latent-

ní infekce (Solovič 2008).

Kazuistika

Padesátiletá imunokompromitovaná pacientka po ortotopické 

transplantaci jater (leden 2009) pro neuroendokrinní tumor ja-

ter, na trvalé imunosupresivní léčbě takrolimem, byla přeložena 

na Jednotku intenzivní péče naší kliniky v červenci 2009 z Cent-

ra kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) Brno pro 

histologicky ověřenou tuberkulózu (TBC) peritonea a jater. Dia-

gnóza byla stanovena z odběrů z laparoskopie 22. července 2009. 

Zároveň byl zjištěn fluidothorax vpravo, byla provedena pleurální 

punkce, z pleurálního výpotku byla PCR zjištěna pozitivita Myco-

bacterium tuberculosis.

Pacientka udávala asi 3 měsíce nechutenství, váhový úbytek, 

zvýšenou teplotu, noční pocení a výraznou celkovou slabost. Na 

předchozím pracovišti byl ultrazvukovým vyšetřením nově zjištěn 

ascites. Octreotidový scan vyloučil recidivu karcinoidu. Dle PET 

bylo vysloveno podezření na karcinomatózu peritonea, v laborator-

ních odběrech byla elevace onkomarkeru CA 125, proto bylo dopl-

něno gynekologické vyšetření, gastrofibroskopické vyšetření a CT 

břicha (bez nálezu tumoru nebo metastatických ložisek). 22. čer-

vence 2009 bylo provedeno laparoskopické vyšetření, histologic-

ky se jednalo o difuzní granulomatózní proces s tuberkuloidními 

granulomy z Langhansových buněk s centrální nekrózou.

Při přijetí na naši kliniku 30. července 2010 byl na RTG sním-

ku a CT hrudníku obraz fluidothoraxu vpravo a oboustranně di-

fuzně zmnožena retikulonodulární kresba, mnohočetné noduly 

do velikosti 3 mm podél interlobií (obr. č. 1). V laboratorních od-

běrech byla elevace dusíkatých látek, CRP, minerální dysbalance 

(hyponatremie 118 mmol/l, hypochloremie 83 mmol/l, hypoka-

lemie 3,3 mmol/l, hypokalcemie 1,65 mmol/l), hypoproteinemie, 

hypoalbuminemie, mikrocytární anemie středně těžkého stupně 

(hemoglobin 79 g/l). Krevní plyny byly při přijetí v normě.

Objektivně byla pacientka febrilní, celkově zesláblá, ležící, měla 

nauzeu, zvracela, byla dušná při minimální námaze, byly přítomny 

perimaleolární otoky, ascites, anemický kolorit kůže.

3. srpna 2010 byla zahájena léčba antituberkulotiky v čtyřkom-

binaci isoniazid (INH), rifampicin (RMP), pyrazinamid (PZA) 

a etambutol (EMB). Pro zhoršení nauzey a vznik průjmu jsme pře-

chodně léčbu upravili a pokračovali jsme v dvojkombinaci RMP 

a streptomycin (STM) v parenterální formě. Současně byla zave-

dena substituční léčba anemie, korekce iontové dysbalance, sym-

ptomatická léčba antiemetiky, probiotiky, antipyretiky, diuretiky, 

hemostyptiky, anxiolytiky, podpůrná parenterální výživa. Pravidel-

ně jsme kontrolovali laboratorní hodnoty renálních, jaterních pa-

rametrů a mineralogram. Sledovali jsme hladinu takrolimu v séru 

a výsledky jsme konzultovali s CKTCH (v průběhu hospitalizace 

byla nutná úprava jeho dávkování).

Opakovaně byla provedena pleurální punkce výpotku vpravo 

(celkem 4 500 ml), biochemicky se jednalo o exsudát, cytologicky 

se jednalo o lymfomezoteliální pleurální výpotek bez nálezu ma-

ligních buněk, mikroskopie na ART a definitivní kultivace na My-

cobacterium tuberculosis byly negativní.

Vzhledem k přetrvávajícímu průjmu, zvracení a ke vzniku en-

teroragie bylo 11. srpna 2010 provedeno gastrofibroskopické vy-

šetření, bez známek krvácení, byly přítomny nástěnné léze až do 

části duodena D2.

Ziehl Franz (1857–1926) – německý bakteriolog. Stal se profesorem na Lübecké univerzitě. Ve spolupráci s patologem F. Neelsenem vyvinul Ziehl-Neelsenovo barvení, které se 

používá k průkazu acidorezistentních bakterií. (Zdroj informací: archiv redakce)

Neelsen Friedrich C. A. (1854–1898) – německý patolog. Medicínu vystudoval na Univerzitě v Lipsku a na Institutu patologie v Rostocku se stal profesorem. Později zastával místo 

primáře na známém Institutu patologie Drážlanské technické univerzity. Ve spolupráci s bakteriologem F. Ziehlem vyvinul Ziehl-Neelsenovo barvení, metodu užívanou k průkazu 

acidorezistentních bakterií. Zemřel v pouhých 44 letech. K takto časné smrti mohl přispět i jeho mnohaletý bakteriologický výzkum. (Zdroj informací: archiv redakce)

Obr. č. 1: Fluidothorax vpravo a oboustranně difuzně zmno-

žená retikulonodulární kresba
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13. srpna 2010 bylo provedeno kolonoskopické vyšetření s ná-

lezem ulcerózního zánětu tlustého střeva, který postihoval (s vý-

jimkou rekta a distální části sigmatu) zbytek střeva, ulcerace byly 

roztroušené po sliznici řídce a měly velikost do 10 mm. Byl prove-

den odběr histologie ze střevní sliznice. Současně jsme opakovaně 

provedli odběry stolice na Clostridium a Mycobacterium. Opakovaně 

jsme odebírali vzorky sputa na Mycobacterium.

V průběhu hospitalizace udávala pacientka zhoršení zraku, 

proto jsme 3. srpna 2010 doplnili oční vyšetření, kde byly popsány 

bělavé infiltráty retiny pravého oka – uzavřeno jako nález v rámci 

základního onemocnění.

Pro opakované vertigo bylo doplněno ORL vyšetření, které 

bylo bez nálezu patologie ve vyšetřované oblasti.

Při zavedené léčbě se klinický stav pacientky začal asi po 

14 dnech postupně zlepšovat: došlo k poklesu teplot, ústupu 

nauzey, zvracení, enteroragie a celkové slabosti, zlepšení výži-

vových parametrů laboratorně. Postupně došlo k regresi oto-

ků dolních končetin, regresi ascitu, k regresi plicních infiltrátů 

a fluidothoraxu vpravo (obr. č. 2, 3). Bylo možné zahájit léčbu 

antituberkulotiky p. o. cestou: k RMP a STM jsme postupně 

přidali INH a EMB.

Z mykobakteriologické laboratoře v Brně byla následně opako-

vaně hlášena mikroskopická pozitivita acidorezistentních tyčinek 

v stolici, kultivace po 6 týdnech byly negativní. Dále byla hlášena 

pozitivita BACTEC na Mycobacterium tuberculosis ze sputa, které 

bylo odebráno při přijetí. Citlivost na všechny základní antituber-

kulotika byla zachována.

Byla hlášena PCR pozitivita MTB z pleurálního výpotku, kul-

tivace po 6 týdnech byly negativní. Z odběrů histologie ze střevní 

sliznice 13. srpna 2010 byl hlášen nález ulcerózní kolitidy s mikro-

skopickým nálezem acidorezistentních tyčinek (obr. č. 4, 5).

Kontrolní oční vyšetření po 3 týdnech léčby antituberkuloti-

ky prokázalo výraznou parciální regresi bělavých infiltrátů retiny 

pravého oka – nález byl hodnocen jako TBC pravého oka. Další 

Obr. č. 2: RTG hrudníku 31. července 2009 Obr. č. 3: RTG hrudníku 1. října 2009

Obr. č. 4: TBC kolitida, HE 200×, patologická anatomie Obr. č. 5: TBC kolitida, Ziehl-Neelsen 400×, patologická 

anatomie
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opakované odběry materiálu z dýchacích cest (laryngeální vý-

těr), odběrů stolice na MTB byly mikroskopicky i kultivačně 

negativní. Pacientka udávala subjektivně ústup vertiga, průjmů, 

nauzey i celkové slabosti. Laboratorně došlo ke zlepšení výži-

vových parametrů, poklesu CRP, normalizaci mineralogramu, 

zlepšily se hodnoty hemoglobinu.

2. října 2009, po dvouměsíční hospitalizaci bylo možné její 

ukončení a pokračování v léčbě antituberkulotiky ambulantní 

cestou. Doporučili jsme léčbu v trojkombinaci RMP, INH, EMB 

do celkové doby 2 měsíce, následně v pokračovací fázi léčby INH, 

RMP po dobu 6 měsíců a sledování u spádového pneumologa.

Diskuse a závěr

Každý imunokompromitovaný pacient je víc ohrožen reak-

tivací primární nebo latentní infekce. Podle údajů z literatury 

se u imunokompromitovaných pacientů vyskytují častěji zá-

važné plicní i mimoplicní formy TBC, což potvrzuje i tato ka-

zuistika.

Naše imunokompromitovaná pacientka byla skutečně vděč-

ným objektem mykobakterií. Měla současně miliární TBC plic, 

tuberkulózní pleuritidu vpravo, tuberkulózní peritonitidu, TBC 

jater, střeva a pravého oka. Nepodařilo se nám zjistit, zda byla 

příčinou onemocnění u naší pacientky endogenní reaktivace pro-

cesu, nebo exogenní reinfekce. Uvedená infekce měla tak závaž-

ný průběh, že pacientka musela být hospitalizována a léčena na 

Jednotce intenzivní péče a téměř 3 týdny byl její stav velice váž-

ný a prognóza nejistá.

Díky intenzivní léčbě kombinací antituberkulotik (zpočátku 

v parenterální formě) a komplexní symptomatické a substituční 

léčbě se závažný stav podařilo zvládnout a pacientka mohla po-

kračovat v další léčbě ambulantní cestou.
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Masivní spontánní pneumomediastinum 

vyžadující léčbu na jednotce

intenzivní péče

Souhrn:

Spontánní pneumomediastinum je přítomnost volného vzduchu v mediastinu bez 

předchozího úrazu a onemocnění plic. Výskyt spontánního pneumomediastina je málo 

častý a proto není toto onemocnění mezi lékaři příliš známé. Autoři prezentují ka-

zuistiku případu masivního spontánního pneumomediastina s emfyzémem u mladého 

muže. Mezi hlavní příznaky patřily bolest na hrudi, dušnost, kašel a podkožní emfyzém 

na krku. Byla vyloučena závažná patologie, která by byla příčinou pneumomediastina. 

K úpravě stavu došlo při konzervativní terapii na jednotce intenzivní péče, pacient byl 

sedmý den hospitalizace propuštěn do domácí péče.

Summary:

A massive spontaneous pneumomediastinum requiring treatment at the intensi-

ve care unit 

The spontaneous pneumomediastinum is defined as a presence of free air in the 

mediastinum without any previous injury and lung disorder. The incidence of the 

spontaneous pneumomediastinum is low, and therefore the disease is not very known 

among physicians. The authors present a case of a massive spontaneous pneumome-

diastinum in a young man. Leading signs and symptoms were chest pain, dyspnea, 

cough and subcutaneous emphysema in his neck area. A serious pathology, that could 

have caused the pneumomediastinum, was excluded. The restoration occurred fol-

lowing a conservative treatment at the intensive care unit, the patient was discharged 

to home care at day 7 of the hospitalization.

Staňková, Y., Skřičková, J. Masivní spontánní pneumomediastinum vyžadující léčbu na jednotce intenziv-

ní péče. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 7, č. 4: 22  –25, 2010.

Klíčová slova:

� spontánní 

pneumomediastinum

� emfyzém

� intenzivní péče

Key words:

� spontaneous 

pneumomediastinum

� emphysema

� intensive care

Yvonne Staňková, Jana Skřičková
Klinika nemocí plicních a TBC, FN Brno-Bohunice

Úvod

Spontánní pneumomediastinum (SPM) je onemocnění s po-

měrně nízkou incidencí (jeden případ na 30 000–45 000 pacientů) 

a je důležité na něj pamatovat v rámci diferenciální diagnostiky 

akutní bolesti na hrudi a dušnosti. Pneumomediastinum, poprvé 

popsáno jako potraumatické Reneé Laennecem v roce 1819, ozna-

čuje přítomnost vzduchu v intersticiu mediastina. Příčiny mohou 

být různé: potraumatické, perforace dutého orgánu, iatrogenní po-

ranění, infekce, chirurgické. Pneumomediastinum, jehož příčinu 

nelze zařadit do žádné z výše uvedených kategorií, označujeme jako 

spontánní. Poprvé jej popsal Louis Hamman v roce 1939. 

Až po vyloučení možných příčin při celkově dobrém stavu je 

možné stanovit diagnózu spontánního pneumomediastina. Někteří 

Hamman Louis Virgil (1877–1946) – americký internista. Vystudoval medicínu na Johns Hopkins School of Medicine. Nejprve pracoval v New York Hospital a v roce 1903 se stal 

primářem Phipps Tuberculosis Clinic. Ve svých vědeckých pracích se věnoval hlavně tuberkulóze a cukrovce. S jeho jménem je spojován Hammanův syndrom a Hammanův příznak. 

(Zdroj informací: archiv redakce)

Laennec René (1781–1826) – francouzský lékař. V dětství mu zemřela matka a byl vychováván strýcem, který pracoval na lékařské fakultě. Nejprve studoval v Nantes později v Pa-

říži. Vzdělával se v technice určování diagnózy podle poslechu, vyvinuté Leopoldem Auenbruggerem v roce 1761. Od roku 1822 vyučoval na College de France a v roce 1823 se stal 

profesorem medicíny. Je mu připisován vynález stetoskopu (1816), studoval také tuberkulózu, na kterou v 45 letech zemřel. (Zdroj informací: archiv redakce)
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autoři popisují souvislost s užíváním kokainu, kouření marihua-

ny nebo s astma bronchiale. S užíváním drog má SPM stoupající 

tendenci a to hlavně u inhalačních drog, ale také u derivátů amfe-

taminu. Ve více než polovině případů nebývá zjištěn vyvolávající 

faktor. Zhruba v 1/3 případů může stav doprovázet pneumotorax 

(většinou drobný), u 1/3 z nich je nutná hrudní drenáž.

Patofyziologickým mechanismem vzniku spontánního medi-

astina je existence tlakového gradientu mezi alveoly a plicním in-

tersticiem, který může vést k ruptuře alveolu a následnému úni-

ku vzduchu do intersticia, který potom proudí směrem k plicním 

hilům a mediastinu díky rozdílu intersticiálního tlaku mezi plicní 

periferií a mediastinem.

Kazuistika

V srpnu 2010 byl na jednotku intenzivní péče (JIP) Kliniky ne-

mocí plicních Fakultní nemocnice Brno přijat 19letý muž pro asi 

týdenní dušnost, kašel a bolesti na hrudi. Tyto obtíže se postupně 

zhoršovaly hlavně v noci, proto byl vyšetřen na sektorovém inter-

ním pracovišti a odeslán na naši kliniku.

Objektivně dominovaly známky mírné klidové dušnosti s al-

veolárním dýcháním s pískoty a vrzoty, které byly difuzně bilate-

rálně. Akce srdeční byla pravidelná, ozvy tišší s vrzavým zvukem 

synchronním s akcí srdeční. Tento zvuk byl slyšitelný již na dál-

ku. V krevních plynech jsme zachytili lehkou parciální respirační 

insuficienci: pH 7,43, pO
2
 8,53 kPa, pCO

2
 5,48 kPa. Na krku a na 

přední části hrudníku byly patrny známky masivního podkožního 

emfyzému. Kromě elevace leukocytů 13,09×109/l a CRP 78,7 g/l, 

nebyla zaznamenána žádná patologie v ostatních laboratorních vy-

šetřeních. Na EKG byl sinusový rytmus frekvence 80/min, s fyzio-

logickými převodovými parametry. Nebyly patrny poruchy rytmu, 

ani změny ST-T intervalu.

Při přijetí jsme zhotovili zadopřední skiagram hrudníku (obr. 

č. 1), na kterém bylo patrno v oblastech plicních hilů, podél sr-

dečního stínu a podél cévní stopky horního mediastina, pruhovi-

té projasnění charakteru pneumomediastina. Byly zřejmé i znám-

ky podkožního emfyzému v nadklíčkových oblastech a měkkých 

tkáních krku oboustranně. Bronchoskopické vyšetření jsme u pa-

cienta neindikovali.

K vyloučení závažné příčiny tohoto stavu proběhlo akutní CT 

hrudníku a mediastina (obr. č. 2), kde byly diagnostikovány znám-

ky masivního pneumomediastina se šířením do krčních prostor, 

podél cév intersticiem a dokonce i do kanálu páteřního. Příčina 

pneumomediastina nebyla z CT objasněna.

Zahájili jsme komplexní léčbu zahrnující klid na lůžku, oxy-

genoterapii, bronchodilatační léčbu, analgetickou terapii a léčbu 

širokospektrými antibiotiky. Pacient byl monitorován a léčen na 

JIP. Stav jsme konzultovali s hrudním chirurgem, který doporučil 

pokračovat ve sledování a konzervativním postupu.

Po 48 hodinách jsme provedli kontrolní CT, kde byl patrný 

trend k regresi. Rovněž klinicky byla přítomna výrazná regrese 

podkožního emfyzému a ustupovaly symptomy, které dominova-

ly při přijetí. Pacienta jsme přeložili na standardní oddělení, kde 

pokračoval v zavedené léčbě. Den před propuštění jsme proved-

li kontrolní zadopřední skiagram (obr. č. 3), kde byl nález s další 

regresí. Spirometrické vyšetření potvrdilo fyziologické ventilační 

parametry. Pacienta jsme propustili 7. den po přijetí v dobrém sta-

vu, bez známek respirační insuficience. Doporučili jsme pokračo-

vat v léčbě antibiotiky do 14. dne a čtrnáctidenní omezení nároč-

né fyzické aktivity.

Diskuse

Pneumomediastinum (PM) neboli mediastinální emfyzém je 

definován jako přítomnost vzduchu v mezihrudí. Termínem spon-

tánní mediastinum (SPM) označujeme případy PM, u kterých není 

Obr. č. 1: Zadopřední skiagram při přijetí: horní mediasti-

num je lemováno jemnými proužky projasnění, jsou patrny 

známky podkožního emfyzému na krku a to zejména vlevo

Obr. č. 2: CT snímek v den přijetí se známkami masivního 

pneumomediastina
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možné prokázat traumatické postižení hrudníku, endotracheální 

nebo endoesofageální procedury, mechanickou ventilaci, katetri-

zaci srdce nebo chirurgický zákrok na hrudníku. Někteří autoři 

doporučují nezařazovat mezi SPM pacienty s probíhajícím onemoc-

něním plic. Ruptura jícnu, obvykle v průběhu usilovného zvracení, 

může být rovněž příčinou PM. Nejčastěji přítomným klinickým 

symptomem SPM je bolest krku a za sternem (63 %), kašel (45 %), 

dyspnoe (44 %), podkožní emfyzém na přední straně hrudníku, 

krku a tváři (32 %), hypotenze, odynofagie, rhinolalie. Výjimečně 

bývá popisována unilaterální ptóza a mióza zapříčiněná PM nebo 

cyanóza. Kombinace bolesti na hrudníku, dyspnoe a subkutánní-

ho emfyzému je popisováno až v 50 % případů.

Při fyzikálním vyšetření bychom měli posoudit rozsah pod-

kožního emfyzému a zaměřit se na klasický Hammanův pří-

znak, který je téměř patognomický a spočívá v prekordiálním 

systolickém krepitu (křoupání, vrzání), často doprovázený mír-

nou redukcí zvuku srdečních ozev. Z neznalosti bývá popisován 

pouze u 20 % pacientů. U našeho pacienta byl Hammanův pří-

znak velmi přesvědčivě vyjádřen, zvuk byl slyšitelný na dálku. 

Náhlé zvýšení nitrohrudního tlaku nebo nadměrné rozpětí plic 

vede k alveolární ruptuře, čímž se vzduch dostává podél peri-

vaskulární a peribronchiální tkáně nahoru k hilu, do mediasti-

na a měkkých tkání krční oblasti. Laennec byl prvním lékařem, 

který charakterizoval tuto entitu již v roce 1819 jako interlobu-

lární emfyzém. Klinicky závažné PM by mělo být velmi pečli-

vě posouzeno. Bývá zapříčiněno velkým objemem uvězněného 

vzduchu, který vede ke vzduchové kompresi (dyspnoe) nebo re-

dukci venózního návratu s pseudotamponádou. Je mnoho příčin, 

které mohou vyvolat PM. Pátrat po důkazech pro perforaci jícnu 

musíme zejména tehdy, když je usilovné zvracení doprovázeno 

pleurální akumulací tekutiny nebo tekutiny a vzduchu (obvykle 

na levé straně). PM spojené s pneumotoraxem považujeme za 

další potenciálně nebezpečný faktor. Radiologicky je diagnóza 

PM často potvrzena předozadním prostým snímkem plic se zob-

razením krční krajiny.

Mezi další vyšetření, která nejsou vždy vyžadována, zahrnuje-

me EKG vyšetření, které může při rozsáhlém PM prokázat difuz-

ní mikrovoltáž, depresi ST intervalu, inverzi T vlny a rotaci srdeč-

ní osy. Diferenčně diagnosticky musíme při bolesti na hrudníku, 

oslabení srdečních ozev, abnormální kardiální auskultaci, depo-

larizačních změnách na EKG vyžadovat vždy echokardiografické 

vyšetření k vyloučení perikarditidy.

Diagnóza perforace jícnu se stanoví ezofagografií. Pro větší 

diagnostickou přesnost je vhodné, aby ezofagografie byla kombi-

nována s CT.

Mezi další vzácné komplikace PM zahrnujeme sekundární di-

fuzi vzduchu do perikardu, pleury, retroperitonea, peritonea nebo 

páteře, difuzní intersticiální emfyzém. Přítomnost vzduchu v pá-

teřním kanálu, okolo vaku plen s dominancí v dorzálním epidurál-

ním prostoru byla patrna na CT v den přijetí pacienta.

SPM má obvykle benigní průběh se spontánní úpravou v prů-

běhu 3–15 dnů. Některé případy s těžším průběhem vyvolávají 

strach a vedou k nadbytečné aktivitě při diagnóze a k agresivní 

léčbě. Speciální léčba však není nutná, jedinou volbou jsou anal-

getika a léčba závažných komplikací. Recidiva je možná, ale vzác-

ná a přichází zejména tehdy, když přetrvávají vyvolávající nebo 

predisponující příčiny.

Závěr

Na spontánní pneumomediastinum je nutné pamatovat v rámci 

diferenciální diagnostiky dušnosti a bolesti na hrudi. Základem te-

rapie je klid na lůžku, oxygenoterapie a analgezie, nutností je další 

došetření pacienta na specializovaném pracovišti.
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Obr. č. 3: Zadopřední skiagram při propuštění
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MASIVNÍ SPONTÁNNÍ PNEUMOMEDIASTINUM VYŽADUJÍCÍ LÉČBU NA JEDNOTCE INTENZIVNÍ PÉČE

zpráva

Den boje proti CHOPN 2010

dlouhodobé domácí oxygenoterapii (prof. J. Homolka) a plicní 

rehabilitaci (PaedDr. L. Smolíková) a jejich roli v komplexní 

péči o pacienty s CHOPN. Tématem sdělení MUDr. E. Králí-

kové bylo (pasivní) kouření a současný stav legislativy s ním 

související. Po rekapitulaci neutěšené situace v České repub-

lice zmínila jako pozitivní příklad některá opatření, kterých 

se podařilo dosáhnout v jiných zemích. E. Feketeová hodno-

tila BMI u pacientů s CHOPN z pohledu sestry. MUDr. J. Ker-

vitzer navázal na svou loňskou přednášku a prezentoval další 

zkušenosti se spoluprací pneumologů a praktických lékařů při 

vyhledávání pacientů s CHOPN a jejich léčbě. Informace z jed-

notlivých přednášek doplnila následná diskuse.

Problematice CHOPN by měli věnovat zvýšenou pozor-

nost odborníci i laici. Odhadovaný počet onemocnění CHOPN 

v České republice je 800 000, více než 2 000 osob ročně na 

CHOPN umírá. Podle předpokladu WHO bude v letošním roce 

CHOPN celosvětově čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí, v ČR 

jí odborníci přisuzují šestou příčku. CHOPN bývá jen zřídka 

zachycena v časných stadiích, což má nepříznivý dopad na dal-

ší prognózu nemocných.

(bag)

Světový den CHOPN jsme si letos připomněli 17. listopadu 

2010. Jeho tradičním organizátorem je Globální iniciativa proti 

chronické obstrukční plicní nemoci (GOLD). Pro letošní roč-

ník bylo zvoleno téma „2010 – The Year of the Lung: Measure 

your lung health – Ask your doctor about a simple breathing 

test called spirometry“.

V České republice pořádalo Den boje proti CHOPN již po 

osmé České občanské sdružení proti chronické obstrukční plicní 

nemoci (ČOPN). Jeho součástí byla stejně jako v uplynulých le-

tech řada aktivit určených jak laické, tak i odborné veřejnosti.

Bezplatné měření spirometrie se tentokrát uskutečnilo 

18. listopadu v Liberci, Olomouci a v Praze (vyhodnocení loň-

ské akce, tj. spirometrického vyšetření zájemců doplněného 

dotazníkovým průzkumem, které proběhlo v Brně, Plzni a Pra-

ze, bylo prezentováno na XIV. hradeckých pneumologických 

dnech a je dostupné také na internetových stránkách ČOPN 

– www.copn.cz).

Tradiční seminář pro lékaře a zdravotní sestry se konal 

19. listopadu v Lékařském domě v Praze. Odborný program 

byl rozdělen do dvou bloků. V úvodu doc. J. Musil referoval 

o novinkách z jednání GOLD. RNDr. M. Malý se v následující 

přednášce zabýval prevalencí CHOPN, prof. V. Vondra poté ho-

vořil o výsledcích dlouhodobého sledování dispenzarizace pro 

CHOPN v České republice. Další sdělení byla věnována novin-

kám ve farmakoterapii CHOPN (as. V. Koblížek) a novým in-

halačním systémům, které se připravují ke vstupu na český trh 

(prim. V. Kašák). MUDr. J. Zatloukal představil posluchačům 

přehled systémových projevů u CHOPN. Doc. F. Salajka zvolil 

pro svou přednášku obtížné a v našich podmínkách zatím spíše 

opomíjené téma „end-stage“ CHOPN. První přednáškový blok 

uzavřel opět doc. J. Musil, ve svém sdělení se zaměřil na exa-

cerbace CHOPN. V dalším bloku zazněly přednášky věnované 
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Souhrn:

Autoři ve svém článku popisují poměrně novou optickou metodu určenou k vyšetření 

kmitavého pohybu hlasivek. V úvodu práce jsou popsány základní vlastnosti hlasu, dále 

je zde prezentován soubor 85 pacientů se suspektním tumorem hlasivek. Vysokorych-

lostní kamera nemůže nahradit konečnou diagnózu určenou histologickým vyšetřením, 

ale může ke stanovení diagnózy napomoci. Dokáže také sledovat vývoj hlasové rehabi-

litace. Je vhodná k dispenzarizaci pacientů s prekancerózami na hlasivkách.

Summary:

Exploitation high-speed camera in diagnostic disease of vocal cords

The authors describe in their article a comparatively new optical method determined 

for the examination of oscillating motion of vocal cords. The principal characteristic of 

the voice is described in the introduction, and a group of 85 patients with suspected 

tumor of vocal cords is presented there. The high-speed camera cannot substitute the 

final diagnosis given by histological examination but it can lead to its determination, it 

manages the follow-up of vocal rehabilitation. It is suitable for dispensatory of patients 

with precancerous lesions vocal cords.

Vohlídková, M., Pešta, J., Slípka, J. Využití vysokorychlostní kamery v diagnostice onemocnění hlasivek. 

Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 7, č. 4: 26 – 28, 2010.

Klíčová slova:

� vysokorychlostní kamera

� kymogram

� kmitání hlasivek

Key words:

� high-speed camera

� kymogram

� oscillating motion 

of vocal cords

Využití vysokorychlostní kamery 

v diagnostice onemocnění hlasivek

Monika Vohlídková, Jiří Pešta, Jaroslav Slípka
ORL klinika, LF UK a FN v Plzni

Úvod

Hlas je zvuk tvořený kmitáním hlasivek a poté modifikovaný 

individuálně vytvořenými rezonančními prostory horních dýcha-

cích cest. Je nezaměnitelný a jedinečný pro každého člověka.

Hlas má pět základních kvalit:

• výška je dána frekvencí, kterou kmitají hlasivky;

• hlasitost je intenzita zvuku;

• kvalita je dána poměrem harmonických a neharmonických slo-

žek hlasu (= pravidelnost kmitání hlasivek);

• barva je dána délkou hlasivek, hmotou a tvarem rezonančních 

dutin;

• flexibilita je komplex všech uvedených kvalit. (Jedlička et al. 

2003)

Fonace je kmitavý pohyb hlasivek a sloupce vzduchu. Na jejím 

vzniku se podílí ústrojí respirační, fonační a artikulační. Kmita-

vý pohyb hlasivek přerušuje proud vzduchu, který je vypuzován 

z plic. Rozkmitání sloupce vzduchu je podstatou fonace – vznikne 

hrtanový tón, který dostává svoji barvu průchodem násadní tru-

bicí a rezonančními prostorami.

Základním příznakem hlasové poruchy je chrapot – vzniká 

nepravidelností kmitání nebo změnou hlasové štěrbiny.

Princip metody

Videokymografie je optická záznamová metoda k ohodno-

cení kmitání hlasivek. Vysokorychlostní kamera snímá rychlostí 

2 000 nebo 4 000 snímků/s (s rozlišením 256×256 pixelů) (Frič 

et al. 2006). Exponované snímky získané v elektronické formě lze 

počítačově zpracovat. Metoda umožňuje sledovat kmitání hlasivky 

ve zvoleném místě, tj. ve zvolené rovině řezu, kolmé na hlasovou 

štěrbinu. Zobrazíme-li posloupnost těchto řezů, vznikne kymo-

gram (Vohlídková et al. 2009). Protože můžeme touto technikou 

zobrazovat časový vývoj obsahu libovolného obrazového bodu, 

jedná se o vizualizaci a chování hlasivek v obrazovém řezu a v ča-

se (obr. č. 1).

Oproti laryngostroboskopickému vyšetření, které se použí-

vá k vyšetření kmitavého pohybu hlasivek, má vysokorychlost-

ní kamera velkou výhodu. Zmíněné vyšetření zobrazuje kmitavý 

pohyb hlasivek optickým klamem. Stroboskopické světlo kmitá s 
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mírně odlišnou frekvencí, než je kmitání hlasivek, a tento fakt 

zobrazí naše oko jako kmitavý pohyb sliznice hlasivek. Pokud 

má ale vyšetřovaná osoba silný chrapot nebo afonii, vyšetření 

nelze provést – přístroj nemůže najít frekvenci kmitu strobo-

skopického světla.

Kmitání sliznice hlasivek je přítomno pouze u zdravé hlasivky, 

kde není sliznice fixována. K fixaci dochází při počínajícím růstu 

zhoubného nádoru. Díky kymografii proto můžeme diagnostiko-

vat velice časná stadia malignity. Chronický zánět sliznice nebrání 

v jejím posunu, takže kmitavý pohyb je zachován.

Přístrojové vybavení

Na ORL klinice v Plzni používáme vysokorychlostní kame-

ru HRES Endocam firmy Wolf od počátku roku 2008. Přístroj se 

skládá z laryngoskopu, kymografické kamery, zdroje světla, počí-

tače a dvou monitorů.

Technika vyšetření

Vyšetření probíhá přibližně stejně jako vyšetření zvětšovacím 

laryngoskopem, na jehož konci je připevněna kamera. Pacient 

s laryngoskopem zavedeným do dutiny ústní fonuje hlásku i ne-

bo e. V okamžiku, kdy lékař uvidí na monitoru záznam pohybu 

hlasivek, stiskne tlačítko na kameře a systém nahraje několik se-

kund záznamu před tímto okamžikem. Pro pacienta tím vyšetření 

končí. Lékař potom vyhodnotí záznam pohybu hlasivek a označí 

úsek, který chce uložit. Po označení se tento úsek nahraje do pa-

měti počítače.

Po uložení záznamu do počítače můžeme zvolit libovolné mís-

to řezu, kde je podezření na patologickou lézi, a vytvoříme kymo-

gram. Na kymogramu popisujeme pravidelnost kmitání hlasivek 

– symetrii, stranovou symetrii, fázový posun kmitů, stranovou 

desynchronizaci, závěr hlasivek, délku závěru.

Výsledky

Od 1. ledna 2008 do 30. září 2010 jsme ve foniatrické am-

bulanci ORL kliniky v Plzni vyšetřili vysokorychlostní kamerou 

hlasivky 627 pacientům. Z tohoto počtu bylo 85 pacientů s pode-

zřením na malignitu na hlasivce. Do souboru byli zahrnuti pacien-

ti s poškozením na jedné hlasivce při kompletně zachované po-

hyblivosti hrtanu. Diferenciálně diagnosticky přicházely v úvahu 

tyto diagnózy: chronická laryngitida (obr. č. 2), papilom hlasivky 

(obr. č. 3) a karcinom hlasivky (obr. č. 4). Výsledky jsou shrnuty 

v tabulce č. 1.

Možné chyby při vyšetření

Hlen na hlasivce může imitovat bělavý povlak při leukoplakii 

hlasivek. Po vyšetření necháme pacienta odkašlat a vyšetření opa-

kujeme. Výsledky porovnáme.

Dávivý reflex pacienta – vyšetření laryngoskopem s kymogra-

fickou kamerou je velice krátké, zcela výjimečně musíme použít 

lokálního anestetika (Xylocaine).

Chyba hodnotícího lékaře – jako každé vyšetření je i toto zatí-

ženo subjektivní chybou lékaře při hodnocení záznamu.

Diskuse

Soubor pacientů byl vybrán podle laryngoskopického nále-

zu. Při laryngoskopickém vyšetření byly obě hlasivky pohyblivé, 

bez tkáňového plus na hlasivce, hlasivka byla jen růžová, lehce 

nerovná. Všichni pacienti byli dále vyšetřeni vysokorychlostní 

kamerou. Na kymogramu jsme hodnotili kmitání sliznice hlasi-

vek. Z tabulky je patrné, že podle kymogramu bychom posoudi-

li více nálezů jako karcinom hlasivky, méně nálezů jako papilom 

hlasivky. Díky kymogramu můžeme dříve odhadnout malignitu 

než u běžné zvětšovací laryngoskopie a doporučit další vyšetře-

ní s odběrem tkáně hlasivky k histologickému vyšetření. Bohužel 

kvůli ceně zařízení není vysokorychlostní kamera běžným vyba-

vením ORL ambulancí. 

Využití videokymografie 

Vyšetření vysokofrekvenční kamerou je přínosné při všech ty-

pech chrapotu, který je dán poruchou kmitání hlasivek, ale i po-

ruchou závěru při fonaci. Toto vyšetření je vhodné u pacientů s již 

histologie kymografie

chronická laryngitida 38 32

papilom hlasivky 15 13

karcinom hlasivky 32 40

Tab. č. 1: Porovnání diagnózy podle histologie a kymogramu

Obr. č. 1: Princip videokymografie
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Obr. č. 2: Chronická laryngitida

Obr. č. 3: Papilom hlasivky

diagnostikovanou chronickou laryngitidou k jejich dispen-

zarizaci, dále k dispenzarizaci pacientů po chordektomii 

ke zhodnocení kmitání sliznice druhé hlasivky i ke zhod-

nocení závěru po hlasové reedukaci.

S úspěchem používáme kameru u pacientů s jedno-

strannou poruchou n. laryngeus recurrens – prostřednic-

tvím záznamu můžeme hodnotit stav hlasové reedukace 

(Vohlídková et al. 2009). Výsledky korigujeme podle vý-

sledků záznamu hlasu získaného multidimenzionální hla-

sovou analýzou.
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Obr. č. 4: Karcinom hlasivky

F
o
to

 z
 a

rc
h

iv
u

 a
u

to
rů

F
o
to

 z
 a

rc
h

iv
u

 a
u

to
rů

F
o
to

 z
 a

rc
h

iv
u

 a
u

to
rů



29KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL 4/2010

Bartoň, P., Kerekes, Z. Zajímavé bronchologické (a morfologické) nálezy. 14. díl – Syndrom středního la-
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14. díl – Syndrom středního laloku

Případ 21.

V dnešním pokračování našeho cyklu „aktuálně“ připomeneme 

jeden případ z dílů minulých:

7. díl – Tuberkulóza – ještě jednou pigmentace…

Případ 12.

Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 4, č. 2: 15–18, 2007.

Pacientka z tohoto případu, v roce 2007 BK mikroskopicky 

i kultivačně pozitivní z aspirátu cévkou ze středního lobárního 

bronchu vpravo, lege artis léčená antituberkulotiky (AT), se do 

naší péče dostává 8. září 2010 podobnou cestou a pro podobné 

obtíže jako před třemi lety.

Praktický lékař ji pro zhoršující se dechové 

potíže, dráždivý kašel a tlak na hrudi při virové 

rinitidě odesílá na spádové interní oddělení.

Na přehledném skiagramu hrudníku ze 

3. září 2010 (obr. 21/1) je podobný RTG nález 

jako v roce 2007. Dle CT vyšetření vysloveno 

podezření na tumor pravého plicního hilu – 

neostře ohraničené laločnaté ložisko velikosti 

cca 55×61 mm, nasedající na dolní pól pravé-

ho hilu. V periferii pravého horního plicního 

pole jsou drobné stíny – nelze vyloučit satelit-

ní ložiska.

Pacientka byla odeslána do Odborného lé-

čebného ústavu Jevíčko k bronchoskopickému 

vyšetření.

FOB 8. září 2010: Okolí aditus laryngis je 

vlevo deformované, plica aryepiglottica výraz-

ně „zbytnělá“ (obr. 21/2 a 21/3), hlasivky jsou 

pohyblivé. Provedena dvakrát excize k histolo-

gickému vyšetření (bez hrubších histopatolo-

gických změn). Trachea je volná, hlavní karina 

štíhlá (obr. 21/4). V obou bronchiálních systé-

mech jsou mnohočetné, rozsáhlé, plošné pig-

mentace (obr. 21/5–21/13). Na mediální stěně 

spojného bronchu vpravo je rozsáhlá „zjizvená“ 

Zajímavé bronchologické

(a morfologické) nálezy

pigmentace (obr. 21/14–21/16). Při odsávání zde vzniká defekt, 

který se při odběru materiálu k histologickému a bakteriologic-

kému vyšetření mění v komunikaci s v. s. kaseifikovanou peri-

bronchiální lymfatickou uzlinou (obr. 21/18–21/21).
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Obr. 21/1: Přehledný skiagram hrudníku 3. 9. 2010
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Obr. 21/2 Obr. 21/4

Obr. 21/2–21: Bronchoskopické vyšetření 8. 9. 2010
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Obr. 21/3 Obr. 21/5

Obr. 21/6 Obr. 21/8Obr. 21/7 Obr. 21/9

Obr. 21/10 Obr. 21/12Obr. 21/11 Obr. 21/13

Obr. 21/14 Obr. 21/16Obr. 21/15 Obr. 21/17

Obr. 21/18 Obr. 21/20Obr. 21/19 Obr. 21/21

Obr. 21/2–3: Okolí aditus laryngis, „zbytnělá“ plica aryepiglottica

Obr. 21/4: Trachea, hlavní karina

Obr. 21/5, 8–9: Dolní lobární bronchus vlevo a jeho segmentál-

ní průdušky

Obr. 21/6–7: Periferie horního lobárního bronchu vlevo

Obr. 21/10: Pravý hlavní/spojný bronchus

Obr. 21/11: Odstup a průsvit pravého horního lobárního bronchu

Obr. 21/12–13: Střední lobární bronchus vpravo a jeho periferie, 

kde je patrna pouze jedna koncentricky zúžená segmentální prů-

duška; pigmentace jsou i bazálně vpravo

Obr. 21/14–16: Rozsáhlá zjizvená pigmentace na mediální stěně 

spojného bronchu vpravo, nad úrovní odstupu středního lobární-

ho bronchu – obr. 21/17

Obr. 21/18–21: Viz text na předchozí straně
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Závěr bronchoskopického vyšetření: Domníváme se, že se 

jedná o recidivu a progresi specifického plicního procesu, pro 

který pacientka podstoupila v roce 2007 lege artis antituberkulo-

tickou léčbu.

Vyšetření výplachů ze středního lobárního bronchu a „ko-

munikace“ na mediální stěně spojného bronchu potvrzuje mikro-

skopickou a posléze i kultivační (MGIT) pozitivitu na BK. MGIT 

pozitivita potvrzena také vyšetřením sputa na Mycobacterium tu-

berculosis (BK).

Pozitivní je i QuantiFERON-TB – 2,160 IU/ml.

Mantoux II test 18 mm bez indurace.

Histologické vyšetření (obr. 21/22 a 21/23): Drobné fragmen-

ty kolagenního pojiva téměř bez buněčného obsahu s černou pig-

mentací a inspisované kaseózní ložisko bez přítomnosti hodnoti-

telných tkáňových struktur. Materiál s velkou pravděpodobností 

pochází z jizevnatého pouzdra a z inspisovaného kaseózního lo-

žiska uprostřed jizevnatých změn.

Pacientka byla neprodleně přeložena k dalšímu léčení do OLÚ 

Jevíčko, kde byla od 9. září 2010 zahájena antituberkulotická léč-

ba kombinací isoniazid (Nidrazid), ethambutol (Sural), rifampi-

cin (Benemicin). 

ZAJÍMAVÉ BRONCHOLOGICKÉ (A MORFOLOGICKÉ) NÁLEZY

MUDr. Pavel Bartoň 

OLÚ 510

569 43 Jevíčko

Pacientka AT léčbu snáší, její stav je stabilizovaný.
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Obr. 21/22: Inspisovaná kaseózní nekróza

(zvětšení 10×)

Obr. 21/23: Fragment jizevnaté tkáně s antrakofibrózou 

(zvětšení 10×)
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Rozhovor

V letošním roce proběhly volby nového výboru České pneumologic-

ké a ftizeologické společnosti. Nový předsedou společnosti byl zvolen

prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., přednosta Kli-

niky plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc. Při této příležitosti 

jsme jej požádali o krátký rozhovor.

Pane profesore, jaké úkoly a výzvy podle Vás stojí před 

výborem ČPFS v novém volebním období?

Nový výbor se rozhodl zveřejnit hlavní směry pneumologie, 

kterými bychom se chtěli v rámci našich možností ubírat. Nejde 

ani tak o výzvu, ale spíš o přirozenou snahu reagovat na potřeby 

našeho oboru v kontextu s vývojem medicíny jako takové. Vzniklo 

tak jakési desatero (viz příloha), které se budeme snažit postup-

ně naplňovat, pokud nám budou okolnosti nakloněny. Jsou zde 

aspekty především odborné, ale i organizačně strukturální, kon-

trolní, pedagogické i výzkumné. Naši roli nikterak nezveličujeme 

s vědomím, že odborná společnost je často jen malým hráčem na 

poli organizačních změn a politických tlaků ve zdravotnictví, je-

jichž ovlivňování je z naší pozice zpravidla velmi obtížné. Z prv-

ních pracovních jednání mám pocit, že si všichni kolegové a ko-

legyně z výboru uvědomují zodpovědnost vůči našemu oboru, 

výhody kontinuity úspěšných aktivit i nutnost změn v oblastech, 

kde se nedařilo. 

 

Můžete alespoň stručně zmínit také dlouhodobější plány 

a vize spojené s činností společnosti a se směřováním české 

pneumologie obecně?

Česká pneumologie nutně musí sledovat změny, které k nám 

přicházejí ze zahraničí. Proto se snažíme akceptovat trendy, které 

jistě pneumologové vnímají při návštěvách zahraničních kongresů 

nebo někteří z nás při stážích na zahraničních pracovištích v roz-

vinutých zemí. Pneumologie se jednoznačně rozvíjí směrem k in-

tenzivní péči, k budování vlastního nezávislého výzkumu a široké 

spolupráci s imunologií, molekulární genetikou, transplantologií, 

prediktivní onkologií apod. Vznikají superspecializovaná pracoviš-

tě, která disponují moderní technikou, jejichž cena nutí k jejímu 

pravidelnému využívání pro větší územní celky. Tento trend máme 

zdokumentovaný např. v bronchologii, kde ve srovnání s historic-

kými daty spíše ubylo center, ale výkonů přibývá včetně těch nejná-

ročnějších, jako je EBUS, elektromagneticky navigovaná broncho-

skopie, laserová resekce, zavádění stentů apod. Hlavním trendem 

je integrace všech odvětví, která se respiračním traktem zabývají. 

Poměrně bolestně jsme přistoupili ke změně názvu oboru, když 

jsme petrifikovaný název Tuberkulóza a respirační nemoci zaměnili 

za Pneumologii a ftizeologii. V budoucnu nás zřejmě čeká častější 

používání pojmu Respirační medicína, a to v celé komplexnosti je-

jího významu. Základním problémem však bude výchova mladých 

odborníků. V současné velmi neuspokojivé situaci v nemocnicích, 

kdy mladí z objektivních důvodů často spíš uvažují o odchodu do 

zahraničí něž o svém odborném růstu, to bude v doposud rigidním 

systému postgraduální výchovy velmi obtížný úkol. 
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Prohlášení Výboru ČPFS zvoleného na funkční období 2010–2013

Výbor si vytkl následující strategii a konkrétní cíle:

1) Transparentně hájit zájmy všech pneumologů v ambulantní 

i lůžkové sféře tak, aby nedocházelo k útlumu žádných potřeb-

ných odborných aktivit.

2) Sledovat moderní trendy v pneumologii a aplikovat je v co nej-

větší míře v klinické praxi v rámci koncepce „respirační me-

dicíny“, a to včetně pneumologie intenzivní. Přibližovat náplň 

našeho oboru evropským standardům (program HERMES). 

Trendy prosazovat současně s hodnocením kvality pracoviše 

ve spolupráci s AK MZČR. 

3) Úzce spolupracovat s příbuznými obory (další obory vnitřního 

lékařství, infektologie, mikrobiologie, vakcinologie, hrudní chi-

rurgie, alergologie a klinická imunologie, dětská pneumologie, 

radiologie, onkologie, anestezie, resuscitace a intenzivní me-

dicína a další) na řešení mezioborových problémů a důstojně 

prosazovat naše cíle na podkladě odborných argumentů.

4)  Jako nosný program deklarovat Národní program boje proti 

chronickým respiračním onemocněním, se kterým bylo sezná-

meno Ministerstvo zdravotnictví v roce 2008. V rámci tohoto 

programu mediálně prosazovat i preventivní činnost formou 

protikuřáckých postojů a prosazování zdravého životního pro-

středí. 

5) Systematicky rozvíjet následující činnosti: 

a) komplexní péči o nemocné s CHOPN a asthma bronchiale;

b) pneumoonkologii včetně Programu časného záchytu a pre-

vence;

c) nové trendy v diagnostice a léčbě respiračních infekcí;

d) specializovanou diagnostiku a léčbu intersticiálních plic-

ních procesů;

e) udržet zásadní pozici v péči o nemocné s TBC včetně orga-

nizace jejího dohledu a dozoru;

f) problematiku spánkové medicíny;

g) specializovanou intenzivní respirační péči.

6) Dále rozvíjet koncepci specializovaných terciárních center jako 

jsou jednotky intenzivní péče, jednotky funkčního vyšetřování, 

komplexní onkologická centra, laboratoře spánkové medicíny, 
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cytologické laboratoře, centra pro cystickou fibrózu, centra in-

tervenční bronchologie, jednotka pro léčbu rezistentní tuber-

kulózy a centra léčby deficitu alfa1 antitrypsinu.

7) Prezentovat obor praktickým lékařům, praktickým lékařům pro 

děti a dorost a dalším ambulantním lékařům v jiných odbor-

nostech ve smyslu přímého propojení se specializovanou péči 

o ambulantní pacienty.

8) Konkretizovat úzkou spolupráci mezi ČPFS a sdruženími ČARO, 

ČOPN a ČIPA (event. i dalších nadací).

9) Zvyšovat kvalitu superspecializovaných/klinických pracoviše 

i po stránce pregraduální a postgraduální výchovy mladých lé-

kařů.

10) Prosazovat a podporovat výzkumnou činnost oboru formou 

grantových projektů a mezinárodní spolupráce.

Za Výbor ČPFS, 22. září 2010 

prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti

Složení výboru České pneumologické a ftizeologické společnosti (2010)

Předseda: prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Vědecký sekretář: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.

Místopředsedové: doc. MUDr. František Salajka, CSc., prim. MUDr. Stanislav Kos, CSc.

Pokladník: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Členové: MUDr. Jiří Balý, MUDr. Jan Chlumský, Ph.D., MUDr. Vladimír Koblížek, MUDr. Pavla Nykodýmová,

doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D., doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

Revizní komise: prim. MUDr. Jarmila Fišerová, as. MUDr. Martin Trefný, MUDr. Zdeněk Hlobil

(zdroj informací: www.pneumologie.cz)

zpráva

Setkání pediatrů, alergologů, dermatologů, urologů a dětských balneologů

Lázně Kynžvart, 25.– 26. 9. 2010

Josef Nebesař

Po praktických ukázkách rehabilitačních technik a léčeb-

ných procedur v balneoprovozu setkání obohatila svojí kom-

plexní odbornou přednáškou as. MUDr. Štěpánka Čapková 

z Oddělení dermatovenerologie FN v Praze Motole na téma 

Lokální léčba v dětské dermatologii.

Akce byla všemi přítomnými hodnocena velmi kladně a or-

ganizátoři byli vyzváni k jejímu opakování.

prim. MUDr. Josef Nebesař

Dětská lázeňská léčebna

Lázeňská 295

354 91 Lázně Kynžvart

e-mail: nebesar@detskalecebna.cz

Dětská lázeňská léčebna v Lázních Kynžvart je jedinou lá-

zeňskou léčebnou v rámci České republiky, jejímž zřizovatelem 

je Ministerstvo zdravotnictví ČR, a do které jsou k léčení při-

jímány výhradně děti, a to ve věkové kategorii od 2 do 15 let, 

resp. do ukončení základní školní docházky. S nefro-urologic-

kými indikacemi a k léčbě obezity přijímáme i dorostence.

Léčebna je umístěna na jihozápadním svahu Slavkovské-

ho lesa. Kapacita léčebny činí 330 lůžek, která jsou umístěna 

v sedmi samostatných lázeňských domech v parku, obklope-

ném rozsáhlým porostem smíšeného lesa v nadmořské výšce 

730 metrů. Balneoprovoz a rehabilitační centrum s bazénem 

(jehož voda je ošetřována ozonizací), saunou a posilovnou jsou 

situovány v samostatných budovách.

Mezioborového setkání v naší léčebně se zúčastnilo 35 léka-

řů a 29 středních zdravotnických pracovníků. Účelem setkání 

byla prezentace významu balneoterapie a spolupráce odborníků 

při komplexní léčbě dětí s léčenými indikacemi. S touto pro-

blematikou přítomné seznámil vedoucí lékař léčebny primář 

MUDr. Josef Nebesař.

Následně vystoupil doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. s přednáš-

kou na téma Adrenalin – lék první volby v léčbě anafylaxe a vrchní 

sestra FN Na Homolce v Praze Jaroslava Šimoníčková hovořila 

na téma Jak se i učitelé učí o alergii.

Letecký pohled na dětskou léčebnu v Lázních Kynžvart
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zpráva

Akutní stavy v ordinaci interního a praktického lékaře

Cílem vzdělávací akce je snaha ovlivnit a zlepšit stávající 

stav a přispět k vyšší informovanosti lékařů interních klinik 

a oddělení o důležitých novinkách týkajících se náhlých pne-

umologických situací.

Odbornými garanty akce jsou lékaři ze Sekce intenzivní 

péče v pneumologii při České pneumologické a ftizeologické 

společnosti (ČPFS) JEP, přednášejícími pak lékaři z univerzit-

ních pracoviše, kteří svá sdělení zaměřují zejména na praktic-

ké aspekty použitelné v klinické péči.

K dnešnímu dni proběhla dvě sympozia, z celkem pěti plá-

novaných, s velkým ohlasem u oslovených skupin – jak prak-

tických lékařů, tak internistů, zejména z lůžkových oddělení 

nemocnic. Kapacita přednáškových poslucháren ve FN v Hradci 

Králové i Olomouci byla zcela naplněna.

Již dnes plánujeme 2. ročník těchto vzdělávacích sympozií, 

který proběhne nejspíše na podzim roku 2011. Veškeré detailní 

informace jsou k dispozici na www.pharma-pm.cz/kongresy

Pharma PM s. r. o., organizátor akce

PharmDr. Andrea Kučerová

Od počátku minulého století byla plicní onemocnění sepa-

rována od zbytku vnitřního lékařství. Tato izolace nebyla bohu-

žel zcela přerušena. Onemocnění plic, dýchacích cest, plicních 

cév či pohrudnice přitom bytostně patří do interny, stejně jako 

jiné důležité problémy gastroenterologie či revmatologie. Velká 

část respiračních chorob se navíc projevuje ve formě akutního 

onemocnění s život ohrožujícími následky.

Téměř každý den se praktičtí lékaři a internisté setkávají 

se stavy akutní dušnosti, s pneumoniemi, akutními exacerba-

cemi bronchiálních obstrukcí, s nekardiální bolestí na hrudi 

nebo s hypoxemií. Jejich pacienty trápí rovněž pleurální výpo-

tky, hemoptýza či akutní kašel.

Diferenciální diagnostika respiračních chorob a jejich efek-

tivní terapie je však v rámci postgraduální přípravy obou těchto 

důležitých medicínských oborů poněkud opomíjena. 

Tento deficit se, alespoň částečně, snažíme napravit cyk-

lem postgraduálních přednášek „Akutní stavy v ordinaci in-

terního a praktického lékaře“. Jejich zaměření je co možná 

nejvíce praktické a prezentace jsou svěřeny lékařům s mnoha-

letou praxí z českých univerzitních pracoviše. 

Cyklus sympozií  

2010/2011

Akce se koná pod záštitou

Sekce intenzivní péče v pneumologii, 

při České pneumologické a ftizeologické 

společnosti ČLS JEP 

Termíny a místa konání:

  7.10.2010  Hradec Králové

11.11.2010  Olomouc

20.1.2011 čtvrtek Brno

10.2.2011 čtvrtek Praha

24.2.2011 čtvrtek Plzeň

Informace a registrace ke kongresům:

www.pharma-pm.cz/kongresy

od 1.7.2010.

Podzimně-zimní

AKUTNÍ PNEUMOLOGICKÉ STAVY 

v ordinaci interního a praktického lékaře

(moderní diagnostika a léčba, tipy a triky z praxe)
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XXVII. sjezd českých a slovenských 
alergologů a klinických imunologů

V kulisách nádherného historického města Olomouc se v říj-

nu letošního roku uskutečnil již 27. sjezd alergologů a klinických 

imunologů. Do Olomouce přijelo za odborným i společenským pro-

gramem více než 1 100 účastníků – lékařů, laborantů i zdravotních 

sester. Ve 13 odborných sekcích a 8 firemních sympoziích zaznělo 

101 přednášek a prezentováno bylo na 60 posterů.

Výroční konference alergologů a klinických imunologů přines-

la již tradičně takovou přehršel témat, příspěvků a přednášek, že 

není reálné vybrat bye i jen skupinu z nich (např. nejaktuálnější 

témata) a referovat o nich, aniž by si to vyžádalo několik tiskových 

stran. Naštěstí autor těchto řádků má práci ušetřenu, neboe úlohu 

podat odborný referát o náplni přednášek se zhostilo zvláštní su-

plementum časopisu Alergie, které přináší abstrakta všech před-

nášek i posterů této konference.

Naše nakladatelství mělo možnost zúčastnit se konference jako 

vystavovatel, a v osobách redaktorů časopisu Kazuistiky v alergolo-

gii, pneumologii a ORL, i jako účastník a sledovat konferenční dění. 

S ohledem na výše uvedenou výhodu suplementa dovolím si ome-

zit se ve svém referátu jen na několik drobnějších, snad i nesou-

vislých, postřehů z konference. Jde o střípky konferenčního dění, 

které spojuje nejspíše jen skutečnost, že zaujaly mne osobně.

Nesmírně atraktivní přednášky bylo možné vyslechnout již 

v samotném úvodu konference. Mezi takové patřila přednáška prof. 

Jiřího Městeckého z University of Alabama o slizničním imunit-

ním systému. Tato dříve podceňovaná problematika dnes zažívá 

renesanci zájmu lékařů a výzkumníků. Slizničními povrchy vstu-

puje do těla převážná většina patogenních mikroorganismů. Od-

Ohlédnutí

6. – 9. října 2010, Olomouc

haduje se, že slizniční mikrobiota zahrnuje více než 25 000 druhů 

mikroorganismů. Praktické využití poznatků o slizniční imunitě 

zatím jak v imunologii, tak ve vakcinologii zaostává, ale zdá se, že 

by mu mohla patřit blízká budoucnost.

Fenotypy astmatu také patří mezi aktuálně velmi diskutovaná 

témata. Diskuse a přednášky o nich tak nechyběly ani na této kon-

ferenci. Doc. J. Bystroň prezentoval zkušenosti svého pracoviště 

a zastoupení jednotlivých typů a důsledky tohoto členění pro po-

stupy a úspěšnost léčby. Čistě atopický fenotyp (bez eozinofilie) 

činil ve sledování 16 %, eozinofilní fenotpy (bez atopie) 10 %, fe-

notyp s eozinofily i atopií 39 % a terapeuticky nejproblematičtěj-

ší skupina bez atopie i eozinofilie pak 35 %. K tématu fenotypů 

astmatu byly zaměřeny i přednášky prof. I. Hruškoviče a doc. M. 

Teřla, členění má praktické důsledky pro směřování léčby a pro-

gnózu jejího úspěchu (pochopitelně s přihlédnutím k nutnosti 

individuální péče o každého pacienta) a zdá se, že v budoucnu by 

toto fenotypové členění astmatu mohlo být běžnou součástí myš-

lenkového schématu alergologů i pneumologů.

Pozornost jistě zaslouží i praktický projekt 7A – 7× o alergii 

a astmatu. Jde o systém vzdělávání pedagogů, který pod křídly 

ČIPA a s akreditací Ministerstva školství uvedli v život autoři z Tře-

bíče (MUDr. J. Richterová a kol.). Po pilotním semináři v Třebíči 

zaznamenal projekt značný rozvoj, dnes (za jediný rok fungování) 

reprezentovaný 21 semináři pro více než 700 pedagogů. Cílem je 

seznámit učitele s alergickými onemocněními a projevy astmatu, 

zásadami terapie a poskytování první pomoci u náhlých alergických 

stavů. Učitelé nové poznatky mohou využít jak pro jejich vlastní 

informaci a komunikaci s malými alergiky a astmatiky ve třídě, tak 

pochopitelně pro realizaci výchovy ke zdraví u svých žáků. Další 
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cyklus seminářů začíná v říjnu 2010 a lékaři v místech konání (ae 

již specialisté či lékaři praktičtí) jsou vítanými hosty.

Rozsáhlou diskusi vyvolal referát MUDr. J. Peprníkové o bez-

pečnosti a účinnosti zrychlených forem podávání SCIT. Zrychlené 

postupy podání iniciální dávky alergenové imunoterapie byly pu-

blikovány již ve 30. letech 20. století. K zrychlení je možné pou-

žít „rush“, tj. opakované podávání alergenu v jednom dni několik 

dní po sobě nebo „cluster“, tj. opakované podání alergenu v jed-

nom dni s přibližně týdenními intervaly mezi dny podávání. Na 

oddělení alergologie a klinické imunologie ve FN Olomouc poda-

li touto formou SCIT od roku 2004 již 95 pacientům s alergií na 

hmyzí nebo inhalační alergeny. Na základě svých zkušeností de-

klarují autoři tuto léčbu jako bezpečnou a účinností srovnatelnou 

s klasickým podáváním.

Prof. P. Pohunek informoval o výsledcích dotazníkové studie 

MAP (Monitoring Asthma Patients), jejímž cílem bylo pomocí 

důsledného hodnocení testu kontroly astmatu získat epidemio-

logická data z naší alergologické a pneumologické praxe, pomoci 

rozšířit používání testu kontroly astmatu v praxi a zprostředko-

vaně i napomoci k plnému zavedení doporučení GINA do praxe. 

191 lékařů v rámci tohoto projektu hodnotilo pomocí testu více 

než 4 000 pacientů po minimálně tři návštěvy ambulance. Přes-

tože lékaři neměli v rámci studie dáno doporučení pro léčbu, již 

samotné zavedení důsledného sledování pomocí testu kontroly 

astmatu vedlo mezi první a druhou návštěvou pacientů ke zlep-

šení kontroly astmatu.

Na konferenci bylo distribuováno i několik nenápadných, ale 

přesto zajímavých publikací. Patřilo mezi ně aktuálně vydané, 

druhé přepracované vydání Zásad diagnostiky a léčby alergic-

ké rýmy autorů V. Petrů, V. Chrobok a J. Klozar, které k vydání 

připravilo vzdělávací středisko Mediforum. K dispozici byl i Ka-

pesní průvodce Evropským konsensem o rinosinusitidě a nosní 

polypóze EPOS.

(jkul)

Pavel Pafko, Robert Lischke et al.

Plicní chirurgie

Knihy nakladatelství Galén jsou známy pečlivým redakčním zpracováním a grafickým a ty-

pografickým provedením na vysoké úrovni. Ve spojení s výběrem kvalitních autorů jsou tak 

knihy z tohoto nakladatelství zárukou dobré odborné literatury.

Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. ve svém úvodu hodnotí tento vydavatelský počin příznačně 

tak, že „nakladatelství Galén svým rozhodnutím vydat tuto publikaci opět dalo přednost edu-

kaci mladých českých lékařů před finančním ziskem“. 

Kladně nutno ovšem ohodnotit nejen záměr vydavatele ale především zajímavý autorský 

text. V úvodních částech autoři (anatomové prof. MUDr. Josef Stingl, DrSc. a MUDr. David Kachlík, Ph.D.) rekapitulují ana-

tomii plic, následuje rozsáhlá kapitola věnovaná anestezii v plicní chirurgii (MUDr. Vladimír Bicek). Vlastní chirurgické po-

stupy jsou rozčleněny na postupy klasické – plicní resekce, mediastinální lymfadenektomie, bronchoplastické a angioplastické 

operace, drenáž pleurální dutiny a chirurgické řešení komplikací plicních resekcí (prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.), a postupy 

„nové“ – VTS a VATS (doc. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.). 

Chirurgická učebnice se pochopitelně neobejde bez kvalitních ilustrací, ty podle autorských podkladů připravil akademic-

ký malíř Ivan Halekal.

Galén, Praha, 2010. ISBN 978-80-7262-674-8, 155×225 mm, vázaná, 147 stran, 490 Kč

Knihu je možné objednat přímo u vydavatele:

Galén, spol. s r. o., Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5

tel.: 257 326 178

e-mail: objednavky@galen.cz; www.galen.cz
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IX. konference pneumologické sekce sester ČAS

23. října 2010, Praha

Zpráva

Eva Feketeová

Rok 2010 byl v lednu v Marseille vyhlášen „Rokem plic“. Za 

touto iniciativou stojí Forum of International Respiratory Socie-

ties (FIRS) a připojily se k ní respirační společnosti z celého světa. 

Přizvána byla i Česká aliance proti chronickým respiračním one-

mocněním (ČARO), jejímž subjektem je Pneumologická sekce 

České asociace sester (ČAS). Proto bylo pro IX. konferenci sekce 

zvoleno téma Rok plic.

Na úvod konference hovořila o iniciativě Rok plic předsedky-

ně sekce Eva Feketeová. Hlavním důvodem pro vyhlášení této ce-

losvětové kampaně je stále se zvyšující počet osob, které onemoc-

ní léčitelným respiračním onemocněním – současně stále stoupá 

úmrtnost z respiračních příčin. Z celkového počtu úmrtí připadá 

na respirační nemoci 20 %. Klíčovým cílem iniciativy Rok plic je 

proto snížení mortality na respirační nemoci a zlepšení informo-

vanosti veřejnosti v oblasti respiračního zdraví.

Vlastní odborný program zahájil prim. MUDr. Viktor Kašák (LE-

RYMED spol. s r. o. Praha), který byl také odborným garantem kon-

ference, přednáškou o dlouhodobé domácí oxygenoterapii (DDOT). 

Seznámil nás s kritérii pro indikaci DDOT a vysvětlil, že cílem 

DDOT je dosažení parciálního tlaku kyslíku (PaO
2
, měřeno v arte-

riální krvi) ≥  8 kPa a saturace hemoglobinu kyslíkem ≥  90 %.

Se zdroji kyslíku pro DDOT nás podrobně seznámila Monika 

Macháčková (LERYMED spol. s r. o. Praha). V České republice byla 

DDOT zavedena v roce 1992. Je hrazena pouze na základě indikace 

pneumoftizeologa po splnění indikačních kritérií a podléhá schvá-

lení revizním lékařem zdravotní pojišeovny. K DDOT máme v ČR 

k dispozici tři systémy dodávající kyslík. Pracují se stlačeným plyn-

ným kyslíkem, kapalným kyslíkem, nebo se jedná o koncentrátory 

kyslíku. O všech systémech M. Macháčková pohovořila a prezentace 

byla doplněna mnoha ilustračními obrázky i cenami za pronájem, 

resp. koupi jednotlivých systémů.

Vrchní sestra Plicní kliniky FN Hradec Králové Bc. Eva Prchalo-

vá nám představila Klub respiriků, který má v Hradci dlouholetou 

tradici a velmi aktivní členy. Pořádají pravidelné rekondiční poby-

ty s rehabilitačním cvičením a edukačně vzdělávacími programy. 

V současné době má hradecký Klub respiriků 130 členů, přibližně 

polovina z nich je na dlouhodobé domácí oxygenoterapii. 

Následovaly dvě přednášky věnované syndromu obstrukční 

spánkové apnoe (SAS). As. MUDr. Vladimír Koblížek (Plicní klinika 

FN Hradec Králové) uvedl, že SAS trpí přibližně 4 % mužů a 2 % 

žen, nejčastěji ve věkovém rozmezí 30–60 let. SAS je charakteri-

zován opakovanými epizodami nepřítomného nebo výrazně ome-

zeného dýchání (apnoe, resp. hypopnoe) během spánku ve spojení 

s denní spavostí, což je příčinou opakovaných nočních desaturací 

a narušení spánku. SAS může vést až k demenci, impotenci nebo 

poruchám myšlení. Mezi klinické projevy patří zejména chrápání, 

probouzení se v noci, bizardní pohyby během spánku, ranní bolesti 

hlavy, denní únava atd. As. Koblížek upozornil na nutnost včasné 

diagnostiky a na možnosti léčby SAS.

Na doplnění této tematiky připravila sestra Kateřina Žohová 

(Plicní klinika FN Hradec Králové) dvě velmi zajímavé kazuistiky 

pacientů se syndromem obstrukční spánkové apnoe a přivezla nám 

ukázat přístroj pro neinvazivní plicní ventilaci BIPAP, který někteří 

pacienti s diagnostikovaným SAS dostávají po schválení revizním 

lékařem domů a na noc si ho napojují.

K loňské epidemii „mexické chřipky“ jsme se vrátili ve sdělení 

vrchní sestry Pneumologické kliniky FN Motol Mgr. Jany Zelenko-

vé. V ČR bylo laboratorně potvrzeno 2 447 případů chřipky H1N1 

a 102 nemocných zemřelo, ve 20 % z důvodu respiračního selhání. 

Mgr. Zelenková připravila kazuistická sdělení dvou poměrně mla-

dých, zcela zdravých osob (52 a 32 let) s velmi závažnými kompli-

kacemi chřipky H1N1, s respiračním selháním s nutností intubace 

a umělé plicní ventilace (42 a 26 dní), jejichž stav si vyžádal po-

měrně dlouhou hospitalizaci na klinice anesteziologie a resuscitace 

(KAR) a na pneumologické klinice.

První blok přednášek ukončil zahraniční host Mgr. Lukáš Kober 

(Národný ústav tuberkulózy, pCúcnych chorôb a hrudníkovej chi-

Prim. Viktor Kašák, Eva Feketeová a Bc. Eva Prchalová bě-

hem diskuse k prvnímu bloku přednášek
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rurgie Vyšné Hágy, Slovensko), který pro nás připravil přednášku 

s názvem „Stav tuberkulózy na Slovensku“. Uvedl, že tuberkulóza 

(TB) je na Slovensku z hlediska incidence (počet nových onemoc-

nění za rok) i prevalence (počet nemocných) stabilizovaná už ně-

kolik let. V roce 2009 onemocnělo TB 513 osob, což představuje 

více než 50% pokles ve srovnání s rokem 2000, kdy onemocnělo 

1 111 osob. Upozornil, že celosvětově není situace příznivá, zejmé-

na v rozvojových zemích, protože stále přibývá lidí nakažených TB. 

Odhaduje se, že 32 % světové populace je tuberkulózou infikováno, 

každý rok nově onemocní 9 miliónů lidí a téměř 2 milióny osob 

ročně na TB umírá.

Druhou část odborného programu zahájil opět as. Koblížek 

velmi obtížným tématem – respirační insuficience. Vysvětlil poj-

my hypoxemické a hyperkapnické selhávání, upozornil na potřebu 

včasné diagnostiky, včasného zahájení terapie primární choroby, za-

bezpečení kyslíkové léčby, někdy i nutnost použití non-invazivní 

nebo invazivní ventilační podpory. Teorii doplňovalo velké množ-

ství obrázků a krátké kazuistiky pacientů jak s hypoxemickým, tak 

s hyperkapnickýn selháním.

„Spontánní pneumotorax u dětí“ byl název prezentace Jany 

Chrudimské (Dětské oddělení FN Bulovka). V úvodu jsme byli 

seznámeni s definicí, příznaky i možnostmi léčby pneumotoraxu 

(PNO). Přednáška byla doplněna dvěma kazuistikami pacientů, 

kteří prodělali spontánní PNO.

Následující dvě sdělení byla věnována respirační fyzioterapii 

(RFT). Fyzioterapeutky Monika Pandadisová a Veronika Roučová 

z Dětské léčebny ve Cvikově se zaměřily na dětské pacienty a v krát-

kém filmu nám ukázaly jednotlivé techniky přímo v praxi. Markéta 

Nepasická (Rehabilitační klinika FN Hradec Králové) pokračovala 

ve stejném tématu u dospělých, doplnila i své praktické poznatky 

a upozornila na nejčastější chyby v rehabilitační péči o plicní paci-

enty. Všechny autorky se shodly, že mezi priority RFT patří zlep-

šení hygieny a průchodnosti dýchacích cest.

Bc. Prchalová nás na závěr seznámila s možností výuky pneumo-

logie v rámci bakalářského studia ošetřovatelství na LF UK v Hradci 

Králové. Součástí přednášky byla jak náplň studia, tak kritéria pro 

jeho úspěšné dokončení a získání titulu bakalář. 

Jsme na konci IX. konference pneumologické sekce ČAS, kte-

rá se letos poprvé konala v Kongresovém centru Nemocnice Na 

Homolce. Zúčastnilo se jí téměř 100 (věřím, že nejen s odborným 

programem spokojených) sester, převážně z pneumologických 

a alergologických pracoviše, ale i sester z ordinací praktických lé-

kařů. Kromě tří přednášejících mužů přišel mezi nás také jeden 

zdravotní „bratr“, což nás ženy samozřejmě těší.

Jubilejní X. konference pneumologické sekce ČAS se usku-

teční 16. dubna 2011 opět v Kongresovém centru Nemocnice Na 

Homolce v Praze.

Eva Feketeová

LERYMED spol. s r. o. 

Mašovická 479/17

142 00 Praha 4-Libuš

XV. hradecké pneumologické dny

29.–30. 4. 2011, Hradec Králové

Termíny:

pro zaslání abstraktu: 15. 2. 2011

pro odeslání přihlášky: 18. 2. 2011

Organizační sekretariát:

Věra Fabiánová

Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové

Sokolská 581

500 05 Hradec Králové

tel.: 495 834 771, fax: 495 834 773

e-mail: fabiaver@fnhk.cz

http://nfpneumo.wz.cz/

Pořadatelé:

Česká pneumologická a ftizeologická společnost, Plicní klinika 

LF UK a FN Hradec Králové a Česká asociace sester

Tematické okruhy – lékařská sekce

• Obstrukce

• Tuberkulóza

• Chyby a omyly v klinické praxi

• Postgraduální kurz: Infekce v pneumologii

Odborná témata – sesterská sekce

• Péče o nemocného s plicním onemocněním

• Funkční a laboratorní diagnostika

pozvánka
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Kapitoly z historie

Albrecht von Haller

(16. 10. 1708 – 12. 12. 1777)

Tvůrce moderní fyziologie Albrecht von Haller bývá považo-

ván za jednoho z posledních polyhistorů světové vědy, který svý-

mi pokusy zasáhl do řady nejen vědních oborů, ale i do oblasti 

literatury.

Narodil se ve švýcarském hlavním městě Bernu v rodině ad-

vokáta a již od prvních let byl považován za „zázračné dítě“. Ra-

kouský historik medicíny Hugo Glaser ve své knize Od Hippokrata 

k Pavlovovi uvádí, že již v 5 letech uměl psát, v 9 letech si založil 

řecký a hebrejský slovník, ve 12 letech napsal chaldejskou grama-

tiku a již tehdy měl pozoruhodnou sbírku 2 000 výpisů ze životo-

pisů, které přečetl. Při tom psal básně, romány, matematické knihy 

a překlady. Možná to bylo způsobeno tím, že měl slabou tělesnou 

konstituci a byl bázlivé povahy, a proto se stranil her svých vrs-

tevníků a žil jako samotář.

Když mu bylo 13 let, zemřel mu otec a byl poslán k rodinné-

mu příteli do Bielu, jehož otec byl lékař a probudil v Albrechtovi 

zájem o toto povolání. O dva roky později (v 15 letech) začal stu-

dovat medicínu na univerzitě v Tübingenu. Fyzicky mu zdejší po-

byt prospěl, neboe zesílil a stal se družnějším, ale po stránce stu-

dijní spokojen nebyl. Byl zde podle jeho vlastních slov nedostatek 

mrtvol a tak mohl pitvat jenom psy. Proto po dvou letech odešel 

na univerzitu do holandského Leydenu. Zde byli jeho učiteli slav-

ní lékaři této doby, z nichž bezesporu nejznámější byl Herman 

Boerhaave (1668–1738), který mu přednášel klinickou medicínu 

a Haller patřil k jeho nejlepším žákům.

V Leydenu svá studia medicíny dokončil a v devatenácti letech 

získal titul doktora na základě anatomické práce, v níž dokázal 

omyl jistému profesorovi anatomie z Halle. Poté se vydal na studij-

ní cesty do Anglie a Francie. Po návratu do Švýcarska pokračoval 

ve svém dalším vzdělávání v Basileji, kde se dostal pod vliv slav-

ného matematika a fyzika Johannesa Bernoulliho (1667–1748). 

Intenzivně se začal věnovat matematice a napsal knihu o analýze 

nekonečně malých veličin. Vypráví se, že od psaní posledních vět 

této knihy jej museli doslova odtrhnout, aby mohl v roli ženicha 

odvést nevěstu k oltáři.

Dalších několik let se Haller věnoval lékařské praxi v Bernu, 

ale sám přiznal, že jej pacienti zajímali vlastně až tehdy, když ně-

který zemřel, takže jej bylo možné pitvat a ve svých přednáškách 

jako zástupce profesora anatomie podat rozbor příčin. Příležitostně 

prováděl i pitvy v bernské nemocnici. Přitom se prezentoval rovněž 

jako botanik (z přinesených rostlin si zakládal herbář) a význam-

ný básník (napsal např. didaktickou báseň Alpy). V této době se 

také zabýval sběrem nerostů.

Toužil však po vysokoškolské katedře, chtěl přednášet a učit. 

Využil proto nabídku nově otevírané univerzity v Göttingenu a stal 

se zde v roce 1736 profesorem anatomie, chirurgie a botaniky. Jeho 

příchod do Göttingenu je však spojen s velkou osobní tragédií. Ko-

čár, který jej s manželkou vezl, se převrhl a při této dopravní ne-

hodě přišla jeho mladá žena o život. Na göttingenské univerzitě 

prožil Haller úspěšných 17 let. Vytvořil tu anatomické muzeum 

(tzv. theatrum pro veřejné pitvy), botanickou zahradu a založil vě-

decké noviny, do nichž sám psal zprávy a recenze, a které po 25 let 

Josef Švejnoha
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vedl. V roce 1751 zde vybudoval Královskou akademii věd a stal 

se jejím doživotním předsedou.

Z Göttingenu zamířil Haller zpátky do Švýcarska, táhlo ho to 

do rodného města. Chtěl se vrátit, i kdyby tam měl být, podle svých 

vlastních slov, třeba jen písařem u soudu. Důvodem jeho návratu 

byly zřejmě i zdravotní a rodinné poměry, které byly nepochybně 

poznamenány smrtí dvou manželek a dítěte. V Bernu vstoupil do 

státních služeb jako vyšší úředník, působil tu opět jako praktický 

lékař, zabýval se zemědělstvím, zajímal se o dobývání soli a stále 

psal. Vedl živou korespondenci s významnými osobnostmi své doby 

(dochovalo se mj. 13 000 dopisů, které mu byly adresovány).

Dožil se téměř 70 let. Zemřel ve svém rodném městě Bernu 

a jeho poslední slova prý byla: „Už nebije“. Měl na mysli tep, který 

si do poslední chvíle měřil.

Albrecht von Haller vykonal svým dílem velmi mnoho jak pro 

všeobecnou anatomii, jež přicházela ke svým výsledkům pitváním 

mrtvol, tak pro živou anatomii, budoucí fyziologii, kterou tehdy 

nazývali anatomia animata. Haller objevil princip dýchání u živoči-

chů a člověka. I když důkaz pro to získal poněkud drastickým po-

kusem: pod vodou otevřel živým zvířatům hrudník tak, aby jejich 

plíce prosvítaly a bylo možné pozorovat jejich pohyb. Po dalších 

pokusech podal velmi výstižné fyziologické vysvětlení vzniku řeči 

a hlasu s mnohými podrobnostmi.

Zajímal se také o srdce a krev. Prohlásil, že „krev je červená, 

protože obsahuje železo“. Zkoumal rovněž kolik času potřebuje 

krev, aby se dostala ze srdce do jednotlivých orgánů a odtud se 

zase vrátila zpět.

Měl přehled také o průběhu trávení, i když bez chemických 

poznatků (chemie tehdy ještě v podstatě neexistovala) dospěl 

k některým chybným závěrům. Například slina pro něj byla jen 

látkou, která dělá jídlo kluzkým, aby se snáze dostalo do žaludku. 

Žaludeční šeávu považoval za hlen a žaludeční kyselinu pokládal 

za příznak špatného trávení. Naproti tomu o žluči se správně do-

mníval, že její hlavní úlohou je pomáhat rozkládat tuky. Přitom se 

přesvědčil, že někteří savci, jako např. kůň, žlučník nemají.

Vykonal rovněž mnoho pokusů zaměřených na činnost svalů 

a nervů. Vytvořil nový pojem „dráždivost“. Ve svých přednáškách 

uváděl, že „svaly fungují, stahují se, neboe jsou dráždivé; nervy 

jsou zase citlivé a vyznačují se citlivostí neboli senzibilitou“. Dů-

kazy pro tato svá tvrzení získával opět při pokusech na živých 

zvířatech. Prokázal, že nerv sám o sobě není dráždivý, nemůže 

se stáhnout; nerv je jen citlivý. Citlivé jsou i orgány, a to tím více, 

čím jsou bohatší na nervy.

Při svých pokusech s nervy se Haller dostal také ke zkoumá-

ní citlivosti částí mozku. Správně poznal význam malého mozku 

a uznával rovněž důležitost prodloužené míchy. Vyslovil také tvr-

zení, které později dostalo pojmenování „srdeční automatismus“. 

Usoudil, že srdce bije nezávisle na mozku a míše, a že pracuje celý 

život pravidelně a samovolně, protože síla, která jej k této stálé 

rytmické činnosti podněcuje, vězí v něm samotném.

Haller napsal a vydal mnoho pozoruhodných prací. Jeho bota-

nické zkušenosti jsou obsaženy v díle Vyčíslení domácích švýcarských 

rostlinných rodů. Největší hodnotu pro medicínu mají jeho fyziolo-

gické spisy První směry fyziologie (1744) a hlavně Základy fyziolo-

gie lidského těla, vydané v letech 1757–1766 v 8 svazcích. Tyto jeho 

knihy znamenaly zavedení fyziologie jako nového medicínského 

oboru i do studia medicíny. Za pozornost stojí i jeho Anatomic-

ké obrazy (1743). Nové zásady přednášení medicíny představil ve 

své práci nazvané Boerhaavův způsob lékařského studia, která vyšla 

v roce 1751.

V embryologii se pokoušel vytvořit teorii preformací, podle 

které se organismus v mikropodobě nachází už v pohlavních buň-

kách rodičů, a která se ukázala jako nesprávná. Experimentálně 

také určil tři vlastnosti svalových vláken a zabýval se problémy, 

které jsou spojené s tvorbou kostí.

Pod pojmem fyziologie chápal Albrecht von Haller činnost 

zdravého organismu. Byl zastáncem vitalismu a proto připiso-

val dráždivost a citlivost působení nehmotného duchovního 

principu – životní síly „vis vitalis“. Pro tato tvrzení bylo Hallerovo 

dílo vystaveno ostré kritice materialistů, například francouzské-

ho lékaře a filosofa Juliena Offroye La Mettrieho (1709–1751), 

který mj. vytvořil základy srovnávací biologie.

Z jeho žáků připomeňme italského přírodovědce Lazzara 

Spallanzaniho (1729–1799). Ten sice nebyl lékařem, ale knězem 

a filologem, přesto jako první konal pokusy s umělým oplodňová-

ním a objevil žaludeční šeávu.

Albrecht von Haller byl mužem, který chtěl více vidět než je-

nom věřit, proto konal svoje pokusy a tím se stal i zakladatelem 

experimentální psychologie.
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