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Editorial

Nové Hrady je městečko, které většina z nás zná asi především díky „dobré vodě z Novohradských hor“, 
kterou popíjíme namísto té vodovodní. Ne každý však zřejmě měl možnost toto kouzelné město na hranici s Ra-
kouskem navštívit. V posledních letech se jako mávnutím kouzelného proutku proměnilo z místa, kde lišky dá-
vají dobrou noc (neb bylo v pohraničním pásmu s nepřátelskou kapitalistickou cizinou a díky tomu obklopeno 
ostnatým drátem), na krásně opravené městečko plné života. Svým strategickým rozhodnutím podpořit vznik 
univerzitního centra, kongresové turistiky a wellness programů tak dobře kontrastuje se zoufalými pokusy jiných 
měst vybetonovat a vyasfaltovat hektary půdy pro vznik tzv. průmyslových parků, přesněji efemérních montoven 
zahraničních aut, počítačů či kterého čerta…

Během jediného roku mám, díky své profesi, možnost navštívit řadu odborných konferencí a kongresů. Z me-
zikrajského setkání pneumologů, které pan primář Václav Šnorek se svým týmem organizoval právě v Nových 
Hradech, jsem si přivezl jen ty nejlepší dojmy – a to jak po stránce odborné, tak ze společenských a kulturních 
setkání i města Nových Hradů samotného. Odborný program sympozia Vám v podobě abstrakt přednesených 
prací zprostředkováváme v letošním prvním suplementu. 

Letos se ještě chystáme přinést, a7 již v podobě samostatných suplement či vložené přílohy, abstrakta prací 
z tradičního Setkání pneumologů na Štiříně, 17. dnů intenzivní medicíny v Kroměříži (které jsou letos zaměře-
ny na akutní stavy v pneumologii) a společně s časopisem Hojení ran i práce z XVIII. kongresu České společnosti 
hyperbarické a letecké medicíny a IV. mezinárodního kongresu miniinvazivní a robotické chirurgie. 

Výroční konference České pneumologické společnosti se letos koná v Praze – těšíme se, že Vás při této příle-
žitosti budeme moci uvítat u našeho výstavního stánku. Budeme rádi, pokud využijete příležitosti vyjádřit své 
připomínky a náměty k naší práci či jen přání a představy.

Těší mne, že mám možnost uvítat v redakční radě nového člena – as. MUDr. Vladislava Hytycha z Chirur-
gické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. Věříme, že jeho erudice i odbornost hrudního chirurga 
vhodně doplní stávající tým redakční rady.

Dovoluji si ještě připomenout, že adresa redakce je od nového roku

Nakladatelství GEUM, Nádražní 66, 513 01 Semily

Ostatní telefonní a e-mailové kontakty naleznete v tiráži časopisu.

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

Alergická
bronchopulmonální aspergilóza

Souhrn:
Předkládaná kazuistika onemocnění alergickou bronchopulmonální aspergilózou 

je dokladem okolnosti, že lékař může stanovit, resp. pomýšlet pouze na ty diagnózy, 
které zná. Pokud tomu tak není, nesprávně stanovená diagnóza nebo nesprávně vede-
ný vyšetřovací proces mohou vést až k těžkému poškození nemocného.

Summary:
Allergic bronchopulmonary aspergillosis
The paper presenting a case of the allergic bronchopulmonary aspergillosis con-

firms the fact that a physician is able to diagnose, respectively consider only those 
diag noses that he is aware about. Otherwise, the wrong diagnosis or an incorrect diag-
nostic process may lead to a severe injury of the patient.

Teřl, M., Mirka, H. Alergická bronchopulmonální aspergilóza. Kazuistiky v alergologii, pneu mologii 
a ORL 6, č. 2: 4 –10, 2009.

Klíčová slova:
� astma
� alergie
� Aspergillus
� alergická rýma
� alergická 

bronchopulmonální 
aspergilóza

Key words:
� asthma
� allergy
� Aspergillus
� allergic rhinitis
� allergic 

bronchopulmonary 
aspergillosis

Milan Teřl1, Hynek Mirka2

1 Klinika TRN, FN a LF UK v Plzni
2 Radiodiagnostická klinika, FN a LF UK v Plzni 

Úvod:
Kazuistika prezentuje jedno z málo častých, ne však raritních 

onemocnění, s nímž se ve své praxi – aniž si je toho vždy vědom 
– s velkou pravděpodobností setkal každý pneumolog, alergolog 
i otorinolaryngolog.

Onemocnění má zavádějící název, který budí představu infekční 
nemoci, přičemž se ale o klasické infekční onemocnění nejedná.

Stejně zavádějící jako název má toto onemocnění zavádějící i své 
klinické projevy, takže – pokud na něj není cíleně pomýšleno – ošet-
řující lékaři často končí u stanovení jiných diagnóz a podezření.

Dokladem uvedených tvrzení je následující kazuistika.

Kazuistika:
Pacient narozený v roce 1950. Do 20 let zcela zdravý člověk, 

bez jakékoliv výraznější anamnestické rodinné zátěže, vystudoval 
SŠ technického zaměření.

Teprve ve 20 letech věku, v létě během vojenské základní služ-
by, se u něj poprvé v životě objevily stavy průduškové dušnosti, 
provázené projevy senné rýmy. Tehdy stejně jako jeho soukmenov-

ci dosti kouřil a dechové potíže se pro něj staly podnětem k za-
nechání kouření. „Krásný“ byl upřesňující údaj o spotřebě cigaret 
– kouřil prý 10 let 10 cigaret denně, tj. s pravidelným kouřením 
musel začít ve věku 10 let…

Po vojenské službě se u něj každoročně opakovaly projevy senné 
rýmy, po několik let bez doprovodných dechových potíží – takže se 
opět vrátil ke kouření. Pracoval jako ekonom ve státní administra-
tivě. Kolem 30 let věku se jeho potíže sezónní rýmy začaly prodlu-
žovat a zvolna se staly celoročními. Především se však u něj zača-
ly opět objevovat – rovněž celoročně – občasné stavy průduškové 
dušnosti, s maximem stále v pylové sezoně. Po vyšetření u alergo-
loga mu tehdy byla zjištěna izolovaná alergie na pyly trav. Obdržel 
salbutamol ve sprayi, byla u něj zavedena alergenová imunoterapie 
a opět přestal kouřit. V té době se spolu se svojí ženou oba rozhodli 
pro „bezmasou dietu“ – a to podle jeho názoru vedlo k tomu, že vý-
razné sezónní potíže zcela vymizely a ostatní mimosezónní projevy 
rýmy i astmatu se natolik zmírnily, že „doktory už nepotřeboval“. 
Po roce 1989 začal pracovat jako pojišVovací agent. Podnes bydlí 
v činžovním domě většího města, doma mají psa.

Až po roce 2000, tj. po dosažení 50 let věku, se mu vrátily po-
tíže celoroční rýmy a „záněty dutin“. Vedle opakovaných antibio-

Highmore Nathaniel (1631–1685) – britský chirurg. Vystudoval Sherborne School a Universitu v Oxfordu. Mezi jeho odborné zájmy patřila embryologie a anatomie. Většinu svého 
pracovního života spojil se Sherborne School v Oxfordu. Své nejvýznamnější dílo – Corporis humani disquisitio anatomica, ve kterém popsal mj. sinus maxillaris (známé též jako Highmo-
rovo antrum), věnoval svému příteli W. Harveymu. Tato práce byla první učebnicí anatomie, která přijala představu o krevním oběhu W. Harveye (zdroj informací: archiv redakce).
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tických kúr prodělal několik punkcí Highmorova antra oboustran-
ně. Vzpomíná, že „ten materiál“ (myšleno sekret, resp. punktát 
z nosu, resp. vedlejších dutin nosních) „vypadal děsně“ – zde čte-
náře ušetřím bližšího popisu. Nicméně, v období let 2003–2004 
se projevy rinosinusitidy zklidnily. Následně ovšem, opět dle jeho 
slov, začal „ten materiál, který mu dříve punktovali z nosu, nyní 
vykašlávat“. Současně začal pozorovat námahovou dušnost a ob-
jevovaly se občasné subfebrilie. V roce 2005 jej proto praktický 
lékař odeslal na RTG vyšetření hrudníku a protože „to je kama-
rád, tak mi volal domů, že mám tuberkulózu a musím si jít rychle 
lehnout do nemocnice“. 

Dostal se tak na spádové lůžkové oddělení TRN, kde byl cca 
3 týdny hospitalizován a pak ambulantně sledován. Podle zpráv 
z hospitalizace v roce 2005 a následných kontrol nebyla suspekce 
na tuberkulózu potvrzena – vyjímáme podstatné údaje:
• sputum na M. tuberculosis mikroskopicky (a později i kultivač-

ně) negativní, MX II byl 7 mm;
• na skiagramu hrudníku přítomny poměrně rozsáhlé infiltráty 

s maximem v horních plicních polích, které po antibiotické léč-
bě poměrně rychle regredovaly, avšak později v různých lokali-
zacích a rozsahu recidivovaly – tj. měly charakter „migrujících 
infiltrátů“;

• na CT popisovány „neostře ohraničené infiltráty, s maximem 
v horních lalocích, místy venektazie (?), mediastinální a hilové 
uzliny mírně zvětšeny“;

• při opakovaných bronchologických vyšetřeních shledáván „hus-
tý sekret, místy až zátky“, cytologicky bez maligních elementů, 
bez lymfocytů, četné segmenty… (bez bližšího určení);

• v krevním obraze jak za hospitalizace, tak při několika násled-
ných ambulantních kontrolách opakovaně v diferenciálním roz-
počtu přítomna eosinofilie, s maximem 31 %;

• při funkčním vyšetření plic nález typické obstrukční vady, kde 
FEV1 67 % n. h. (při VC 98 % n. h.), bronchodilatační test ne-
byl proveden.
Uvedený nález bronchiální obstrukce nebyl nijak diagnostic-

ky zohledněn a nemocný byl propuštěn s diagnózou „oboustranné 
plicní infiltráty nejasné etiologie“.

Po řadě antibiotických kúr mu bylo nakonec navrženo torakosko-
pické vyšetření na krajském pracovišti – to však rezolutně odmítl. 

Další měsíce se u něj častěji objevovaly subfebrilie a narůstala 
dušnost, ale zpětně udával, že výraznější dušnost ani neměl pří-
ležitost plně pocítit – neboV „má pohodovou práci a je kavárenský 
typ“. Ve své pohodové práci si také procházel internetové strán-
ky plicních klinik v celé ČR a rozhodl se – z obavy, že možná má 
přece jen tu rakovinu – nechat „přešetřit“ na naší klinice. Náhoda 
tomu chtěla, že v termínu plánovaného vyšetření, v říjnu 2007, se 
na naši kliniku dostavil v „učebnicově klasickém“ obrazu pneu-
monie: febrilie 39,5 °C, bolesti na hrudi při kašli, expektorace žlu-
tozelenavého sputa, leukocytóza 11,2×109/l, C-reaktivní protein 
(CRP) 220 mg/l. Na skiagramu hrudníku nález neostře ohrani-
čených oboustranných plicních infiltrátů s maximem parahilózně 
vpravo a v levém horním poli plicním – viz obr. č. 1.

Fyzikálně nález bohatých chrůpků oboustranně, spolu s čet-
nějšími exspiračními vrzoty.

Nemocnému byla nasazena empirická léčba kombinací peni-
cilinového a makrolidového antibiotika.

Přijímající elév kliniky si ovšem zároveň dobře sestudoval 
předchozí, výše uvedené nálezy, které si pacient přinesl s sebou, 
a povšiml si – jako prvý – nejen stávající (12 %), ale i předcházejí-
cích eozinofilií v krevním obraze. Následný nález na CT hrudníku 
(obr. č. 2a–c) s obrazem rozsáhlých bronchiektazií v terénu plic-
ních infiltrátů, spolu s informací o charakteru sputa, přítomnosti 
eozinofilie a údajem o „intermitentním“ astmatu v minulosti nás 
při vizitě již vedly k cílenému podezření na možnost onemocnění 
alergickou bronchopulmonální aspergilózou (ABPA). Většina ná-
sledných vyšetření pak tuto diagnózu potvrdila:
• při bronchoskopii oboustranně nález hustého krémově hnědo-

bělavého sekretu, na úrovni subsegmentů místy inspisovaný, 
odstranitelný až po aplikaci mukolytika;

• v cytologickém obraze aspirátů i BALTe vedle četných rozpad-
lých elementů výrazné zastoupení nejen neutrofilních (10 %), 
ale i eozinofilních (12 %) granulocytů;

• FeNO 220 ppb;
• eozinofilní kationický protein (ECP) 98 µg/l;
• celkové IgE v krvi 830 IU/ml, specifické IgE vůči plísni Asper-

gillus fumigatus 56,7 IU/ml, vůči plísni rodu Alternaria 1,80 IU/
ml, vůči pylům trav (bojínek) 1,26 IU/ml, ostatní běžné aero-
alergeny negativní.
Mykologický průkaz A. fumigatus ve sputu i BALTe byl mik-

roskopicky i kultivačně negativní. Podařilo se však sérologickým 
vyšetřením verifikovat aspergilový antigen (galaktomannan) v te-
kutině bronchoalveolární laváže. Nálezy jsme shrnuli a uzavřeli 

Obr. č. 1: Skiagram hrudníku (11. 10. 2007)

Fo
to

 z
 a

rc
hi

vu
 a

ut
or

ů

Mantoux Charles (1877–1947) – francouzský lékař. Student P. Broca na pařížské univerzitě. Ze zdravotních důvodů pracoval v tuberkulózním sanatoriu v Cannes. V roce 1908 
představil (publikováno 1910) první práci o intradermálním tuberkulinovém testu, který se ukázal být senzitivnějším než doposud užívaný Pirquetův podkožní test. Většina jeho 
prací je věnována výzkumu tuberkulózy (radiologie, využití pneumotoraxu v léčbě aj.) (zdroj informací: archiv redakce).
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jako alergickou bronchopulmonální aspergilózu (ABPA, diagnos-
tická kritéria viz tabulka).

Pacientovi byla po 5 dnech antibiotické léčby, trvání teplot 
a schvácenosti antibiotická léčba vysazena a nahrazena kombina-
cí p. o. itrakonazolu 200 mg/den a prednisonu 60 mg/den spolu 
s omeprazolem. Během dvou dnů se celkový stav upravil k nor-
mě, do 5 dnů došlo k výraznému snížení množství a hnědavého 
koloritu sputa. Po 14 dnech hospitalizace byl pacient propuštěn 
s nálezem mírnější eozinofilie (6 %), CRP 17 mg/l, s částečnou 
regresí nálezu na skiagramu hrudníku. Funkční vyšetření plic 
bylo při dimisi numericky v normě, detailnější pohled však svěd-
čil pro lehkou bronchiální obstrukci (VC 4,33 l, tj. 94 % n.h., 

Obr. č. 2: CT vyšetření (12. 10. 2007)

Nezbytné hlavní nálezy (nutná přítomnost všech)

• astma (většinou těžké) nebo cystická fibróza
• vysoká hladina celkového IgE (obvykle nad 400 kIU/l)
• alergie na rod Aspergillus (většinou A. fumigatus)

   ° pozitivní časná reakce při kožní prick 
testaci (bývá výrazná a dominující)

   ° pozitivita specifických IgE protilátek 
z krve (bývají vysoké hodnoty)

• (přítomnost [většinou centrálních] bronchiektazií)*

Ostatní typické, ale většinou jen přechodné nálezy

• eozinofilie (krve, sputa, výplachu bronchů, BALTe)**
• plicní infiltráty (často spojené s teplotami a exacerbací 

astmatu)

Ostatní obvyklé nálezy, nejsou však nezbytné (!) pro diagnózu

• průkaz Aspergilla (mikroskopicky, kultivačně) ve sputu, 
event. z BRSK odběrů

• sérologický průkaz aspergilového antigenu v BALTe
• průkaz pozdní kožní reakce a/nebo specifického IgG v krvi
• vykašlávání krémového (šedavého, hnědavého) sputa, 

event. až hlenových zátek
• vznik atelektáz

Tab.: Diagnostická kritéria alergické bronchopulmonální as-
pergilózy (modifikováno podle Greenberger 2002)

* Onemocnění bez přítomnosti bronchiektazií se označují jako tzv. „séropozitivní ABPA“
** Průkaz eozinofilie v krvi se může opírat i o vysoké hladiny ECP, v bronchologickém 
materiálu o nález Charcot-Leydenových krystalů

Charcot Jean-Martin (1825–1893) – francouzský neurolog. Po studiu medicíny pracoval v Salpêtrière v Paříži. Stal se prvním profesorem neurologie, spolupodílel se na vybudo-
vání neurologické kliniky svého ústavu a dovedl ji na světovou úroveň. Jeho zájem poutala mj. hysterie, snažil se nalézt vztahy mezi pozorovanými příznaky nervových onemocnění 
a patalogií nervové tkáně, studoval patologii míchy ad. Jeho asi nejslavnějším odborným pojednáním jsou Přednášky o nemocech nervové soustavy, ale věnoval se i interní medicíně. S je-
ho jménem je spojeno na 15 lékařských eponym, mj. syndrom Charcot-Marie-Tooth, Charcotovy zóny aj. Byl vynikajícím učitelem a mezi jeho žáky najdeme řadu později slavných 
osobností – Josefa Babinského, Pierra Janet, Alberta Londe, aj. (zdroj informací: archiv redakce).

Leyden Ernst Viktor von (1832–1910) – německý internista původem z Gdaňsku. Medicínu vystudoval na Institutu Fridricha Wilhelma v Berlíně. Byl žákem J. L. Schönleina 
a L. Trabeho. Zpočátku působil jako vojenský lékař, později se věnoval se především interní medicíně, zvláště neurologii na řadě míst – Berlíně, Královci, Štrasburku. Publikoval řadu 
odborných prací, díky nimž dnes jeho jméno nese řada lékařských pojmů (např. Charcot-Leydenovy krystaly, Leyden-Möbiův syndrom, aj.). Zasazoval se o zřízení vhodných sanato-
rií pro nemocné tuberkulózou (zdroj informací: archiv redakce).
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FEV1 3,00 l, tj. 86 % n. h., křivka obstrukčního tvaru), po apli-
kaci bronchodilatancia prakticky beze změn.

Pacient byl propuštěn na medikaci: itrakonazol 200 mg/
den, prednison 40 mg/den (s doporučenou redukcí po měsíci na 
30 mg/den, po dalším měsíci na 20 mg/den), formoterol 12,5 µg 
2krát denně, salbutamol MDI p. p., erdostein 30 mg 2krát den-
ně, ambroxol do nebulizací – vybaven nebulizátorem. Předán 
do spolupéče spádového pneumologa – a při kontrole na konci 
listopadu 2007 prakticky normální RTG nález (obr. č. 3).

Při další kontrole na naší klinice na začátku roku 2008 udá-
val nemocný výrazné zlepšení – „dýchá jako zamlada“ – až nyní 
si plně uvědomil, jak špatně se mu vlastně dýchalo. Zcela ustala 
expektorace, neobjevují se subfebrilie. Došlo k vymizení eozi-
nofilie v krvi, plicní funkce podobné jako při dimisi, na skia-
gramu hrudníku normální nález. Aktuální FeNO ovšem nadá-
le velmi vysoké – 190 ppb. Doporučujeme pokračovat v léčbě 
prednisonem 20 mg/den, tuto dávku již nesnižovat. Itrakona-
zol vysazujeme, doporučeno však jeho znovunasazení při exa-
cerbaci projevů nemoci (kašel s expektorací, dušnost, teploty, 
RTG nálezy). Objednáno kontrolní „panoramatické“ 3D CT vy-
šetření na březen 2008. Zde téměř kompletní regrese nálezu 
paren chymových infiltrátů, velikost bronchiektazií je stejná jako 
při prvém vyšetření, jejich lumen se ale plně vyčistilo a stěna 
ztenčila (obr. č. 4a–c).

Od jara 2008 snižujeme dávku prednisonu na 10 mg/den, 
vysazujeme monoterapii inhalačním LABA a nasazujeme vyso-
ké dávky kombinované léčby IKS+LABA. Od léta 2008 je pa-
cient bez systémové kortikoterapie, nadále na maximální dávce 
kombinované inhalační léčby.

Při následných kontrolách, naposledy 25. dubna 2009, je 
pa cient trvale ve velmi dobrém stavu, bez subjektivních potí-
ží. Nález na skiagramu hrudníku nadále bez infiltrátů, patrné 
pouze zmnožení bronchovaskulární kresby. Plicní funkce jsou 
stacionární, resp. s dalším mírným zlepšením (VC 92 % n. h., 
FEV1 96 % n. h.). FeNO ve vydechovaném vzduchu pokleslo na 
43 ppb, v krvi bez eozinofilie, ECP v normě.

Obr. č. 3: Skiagram hrudníku (25. 11. 2007) Obr. č. 4: Dle CT vyšetření z 19. 3. 2008
(zde tzv. 3D rekonstrukce, kde některé obrázky připomínají dří-
vější bronchografické nálezy) přetrvávají tč. již nenaplněné bron-
chiektazie. Ty již nebývají na běžném skiagramu hrudníku patrny. 
To dosvědčuje staré (myšleno před érou CT) klinické rčení, že 
„bronchiektazie nejsou vidět, ale jsou slyšet“.

ALERGICKÁ BRONCHOPULMONÁLNÍ ASPERGILÓZA
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Diskuse:
Alergická bronchopulmonální aspergilóza je zvláštní formou 

alergické formy astmatu. Na rozdíl od ostatních alergií dochází 
v tomto případě k ojedinělé situaci – totiž té, že zdroj alergenu se 
usadí přímo v těle člověka. To je naprosto odlišná situace od alergií 
na pyly, roztoče anebo domácí zvířata, kdy je člověk vystaven pouze 
intermitentně vdechovaným alergenům, produkovaným ze zdrojů 
zevního prostředí. Avšak plíseň rodu Aspergillus, zvláště druhu A. 
fumigatus vyžaduje ke svému životu takové podmínky prostředí, že 
ty lidské, v luminu dýchacích cest – především vedlejších nosních 
dutin a průdušek (tj. vlhkost, teplota, tma, pH, osmolarita, dostup-
né organické substráty) jí velmi vyhovují. Důvody jsou jistě kom-
plexnější, jedná se mimo jiné o podobnost adhezivních molekul, 
schopnost enzymatického natrávení dostupných substrátů a další 
okolnosti, které přispívají k situaci, že této plísni se daří kolonizo-
vat dýchací cesty člověka. Nejedná se ovšem o infekční onemocnění 
v klasickém smyslu. Na rozdíl od situace, kdy tato plíseň napadne 
jiné organické „substráty“ – např. zeleninu, kukuřici či jiné obilo-
viny – není schopna u neimunosuprimované osoby invazivně růst, 
chovat se jako agresivní infekční agens a tkáně člověka destruovat, 
ale je schopna právě pouze povrchové kolonizace. Touto koloniza-
cí procházíme vzhledem k ubikvitérnosti této plísně možná všich-
ni. Ovšem atopičtí pacienti, odpovídající tvorbou specifických IgE 
protilátek, spustí kaskádu alergické reakce, která ve svých důsled-
cích vyvolá zánět – a vzniklé zánětlivé milieu usnadní perzistující 
kolonizaci dýchacích cest. Vzniklá permanentní expozice velkému 
množství alergenu navozuje výraznou, často nárazovitě exacerbu-
jící alergickou reakci, jejímiž klinickými projevy jsou vznik anebo 
– což je častější – výrazné zhoršení a komplikovaný průběh dosa-
vadních projevů alergické rýmy a/nebo astmatu.

Astma se dříve nebo později dostavuje téměř vždy a nabývá 
často a rychle těžkých, kortikodependentních forem. Literatura 
uvádí, že mezi těžkými, kortikodependentními astmatiky je ABPA 
postiženo cca 10 % z nich. Stejně časté je toto postižení u dospě-
lých pacientů s cystickou fibrózou. U obou těchto skupin nemoc-
ných – těžkých astmatiků i pacientů s cystickou fibrózou – se čas 
od času objeví vzplanutí alergické/zánětlivé reakce, postihující 
přilehlé oblasti plic, což vede k projevům, které jsou prakticky 
nerozeznatelné od bakteriální pneumonie – přehlédneme-li téměř 
pravidelně se v těchto případech objevující známky nejen lokální 
(FeNO, případně nález ve sputu či bronchologických odběrech), 
ale i systémové (ECP, diff. KO) eozinofilie. Tak tomu bylo bohu-
žel i u našeho pacienta. 

V případech ABPA se ovšem nejedná o infekční onemocnění 
– samotná plíseň v těle pacienta neroste invazivně, sama o sobě 
jej svojí přítomností nedestruuje – poškození způsobuje až její 
přítomností navozená alergická reakce. Tato IgE zprostředkova-
ná alergická reakce rozpoutá intenzivní a permanentní zánět prů-
duškové stěny, který čas od času přechází při „pneumonických“ 
exacerbacích do přilehlého intersticia. Klinicky tak vede ke stej-
ným důsledkům jako opakované těžké bakteriální bronchopneu-
monie – především k rozvoji bronchiektazií a fibrózní přestavbě 
přilehlého plicního parenchymu. Již podvakráte jsme se na na-
šem pracovišti setkali se skutečností, že bronchiektazie naplněné 
stagnujícím hlenem byly na CT popsány jako „nejasný nález, resp. 
suspektní venektazie“.

Má se za to, že alespoň u části pacientů s ABPA se dá časnou 
intervencí – kombinací razantní systémové kortikoterapie a léč-
bou itrakonazolem – dosáhnout „dekolonizace“ a následnou dů-
slednou léčbou astmatu pak zabránit recidivě kolonizace a vzniku 
bronchiektazií. Oproti tomu pacienti se vzniklými bronchiektazi-
emi jsou již prakticky nevyléčitelní, trvalé dekolonizace se u nich 
již nedaří dosáhnout – což je i případ našeho nemocného. Zde se 
intenzivní léčbou – tedy důslednou protizánětlivou léčbou alergie 
a astmatu – dá dosáhnout s různou úspěšností pouze zpomalení 
devastujícího procesu. Ten vede k progredující smíšené ventilační 
poruše, rozvoji chronické respirační insuficience, cor pulmonale 
a smrti. U našeho pacienta je dosavadní průběh nadmíru přízni-
vý – téměř rok je bez systémové kortikoterapie, klinicky i dle CT 
došlo k „vyčištění“ tracheobronchiálního stromu.

Trvalá systémová kortikoterapie a případná léčba itrakona-
zolem jsou doporučovány pouze při častých exacerbacích nemo-
ci a progresivní ztrátě plicních funkcí (není plně objasněno, proč 
právě itrakonazol vykazuje u ABPA lepší efekt než modernější 
antimykotika).

Vedení léčby těchto nemocných je vhodné ponechat na praco-
vištích, která se věnují problematice obtížně léčitelného astmatu 
(viz www.tezke-astma.cz).

Závěr:
Lékaři specialisté v oborech ORL, alergologie, pneumologie 

a rentgenologie by měli vědět o existenci diagnózy alergické bron-
chopulmonální aspergilózy (ABPA) a pomýšlet na ni při diferenciál-
ně diagnostických rozvahách u svých nemocných:
• otorinolaryngologové v případech recidivujících, resp. chronic-

kých rinosinusitid – minimem by mělo být odeslání takových 
nemocných k alergologickému vyšetření;

• alergologové v případě zjištění alergie na plíseň rodu Aspergillus 
(konkrétně druhu A. fumigatus) a současném těžším průběhu 
alergické rinosinusitidy, a zvláště pak astmatu – minimem by 
mělo být odeslání takových nemocných k pneumologickému 
vyšetření, resp. do center pečujících o obtížně léčitelné astma-
tiky (OLA);

• pneumologové v případech, kdy před sebou mají pacienta s těž-
kým astmatem a/nebo nejasnými plicními infiltráty – minimem 
by měla být základní znalost o existenci ABPA a jejím eozino-
filně-alergickém charakteru;

• rentgenologové v případech nálezů blíže neurčených plicních 
infiltrátů, které mají bronchocentrické uspořádání – a při ne-
jasnosti konzultovat zkušenějšího kolegu.
Jak již bylo řečeno na začátku – zásadním předpokladem dia-

gnózy vzácnějších onemocnění je povědomí o jejich existenci.
Druhým důležitým předpokladem je důslednost. 
Každý nemocný s chronickou rinosinusitidou a/nebo astma-

tem by měl být, zvláště pak při komplikacích, těžším průběhu 
nebo špatné odpovědi na léčbu, posouzen prizmatem přítomnos-
ti eozinofilie a alergie.
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XVIII. kongres
České společnosti hyperbarické a letecké medicíny
10. – 11. září 2009, Plzeň
(hotel CD, Karlovarská 83)

Organizace:
Bc. Andrea Vobořilová, do. MUDr. Otto Mayer, CSc., doc. MUDr. 
Milada Emmerová, CSc., MUDr. Zdenka Poklopová, MUDr. Jiří 
Růžička, Ph.D.

Témata:
Potápěčské nehody, potápěčská fyziologie, Vyšetřování po-
tápěčů, Stávající i experimentální indikace HBO, Vybra-
né kazuistiky HBO, Problematika letecké medicíny, Varia

Podrobnější informace:
www.lfp.cuni.cz/agenda/kongresy
www.cshlm.cz

Pořadatel:
Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny
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Rozhovor

O diagnostice OLA
a péči o těžké astmatiky
ve FN Plzeň

Po úvodním dílu našeho seriálu, který se týkal vzniku a činnosti Ná-
rodního centra pro těžké astma a Plicní kliniky LF UK a FN v Hradci 
Králové, kde celý projekt vznikl, představujeme v tomto čísle v rozhovo-
ru s doc. MUDr. Milanem Teřlem, Ph.D., další par-
ticipující pracoviště NCTA – Kliniku tuberkulózy a respiračních nemocí 
LF UK a FN Plzeň.

Pane docente, můžete na úvod našeho rozhovoru uvést, 
jaká je historie a tradice Vaší kliniky?

Lékařská fakulta v Plzni jako součást Karlovy Univerzity byla 
založena v roce 1945, Fakultní nemocnice vznikla transformací 
Městské všeobecné veřejné nemocnice v roce 1952. V této nemoc-
nici již od roku 1931 působilo samostatné plicní oddělení, jehož 
primářem byl docent Kubík.

Vlastní Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí v Plzni byla 
ustanovena v roce 1968 a jejím prvým přednostou byla jedna z nej-
významnějších postav oboru, prof. MUDr. et PhMr. Cyril Šimeček, 
DrSc. Byl průkopníkem mnoha diagnostických metod svázaných 
především s bronchologií, z hlediska astmatologie položil dobré 
základy vybudováním oddělení funkční diagnostiky.

Jeho nástupcem byl nynější předseda České pneumologické 
a ftizeologické společnosti, prim. MUDr. Stanislav Kos, CSc., stá-
vajícím přednostou je vědecký tajemník společnosti prof. MUDr. 
Miloš Pešek, CSc.

Jaká je – z hlediska péče o astmatiky – Vaše spolupráce 
s ostatními pracovišti fakultní nemocnice?

V rámci NCTA jsme zintenzivnili spolupráci především se 
dvěma pracovišti – Klinikou ORL a Ústavem imunologie a aler-
gologie. 

Jedná se o logické vyústění skutečnosti, že řada problémů na-
šich astmatických pacientů se v různé míře prolíná s náplní práce 
obou těchto pracovišV.

Razíme zásadu, že každý astmatik – a čím těžší, tím spíše – 
by měl být vyšetřen jak alergologicky, tak otorinolaryngologem. 
Těžké astmatiky pak podrobujeme podrobnému ORL vyšetření, 
které zahrnuje CT vyšetření vedlejších nosních dutin a biopsii 
nosní sliznice.

Kdy se plzeňská Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 
připojila k projektu Národního centra pro těžké astma?

Naše klinika vstoupila do projektu NCTA hned na počátku, ve 
chvíli jeho zrodu, kdy začala vznikat síV center v rámci České re-
publiky. Podíleli jsme se také na formulaci Doporučeného postupu 
diagnostiky a léčby obtížně léčitelného astmatu.

Ten by se ale měl v brzké době změnit…
Ano – podklady pro původní dokument jsme začali zpracová-

vat v roce 2005, publikován byl v roce 2006 a na začátku letošního 
roku jsme přistoupili k jeho revizi. Věnuji se hlavně kauzální diag-
nostice OLA a tady se ukázalo jako nejpodstatnější, že pro potře-
by ambulantních pneumologů a alergologů by měl být k dispozici 
jednotný, relativně jednoduchý diagnostický klíč. 

Jeho používání zároveň pomůže rozhodnout, zda se skutečně 
jedná o astma, protože diagnóza nemoci není ve všech případech 
jednoznačná.

Podle diagnostického klíče, který se snažím v nové verzi pro-
sadit, lze astma rozdělit do 3 skupin:
1.  eosinofilní alergické astma (s pracovním označením „bude to 

dobré“)
2.  eosinofilní, ale nealergické astma („to nevypadá dobře“)
3.  non-eosinofilní, nealergické astma („co za tím vězí?“)

Toto rozdělení podle tzv. „fenotypu“ astmatu odráží poznatky 
publikované v posledních cca 5 letech, zároveň to je kompromis 
mezi „výdobytky vědy“ a respektováním praktických možností.

Důležité je rovněž zhodnocení spolupráce, resp. nespolupráce 
pacienta a jeho sociální zázemí – u řady tzv. „obtížných astmati-
ků“ bývají rozhodující obtíže mimo vlastní nemoc.

Jaké jsou výhody uvedeného rozdělení?
Zařazení pacientů do jednotlivých skupin by mělo být vodít-

kem pro další postup, mělo by ušetřit různé omyly nebo diagnos-
tická a terapeutická tápání a selhání.

První skupina pacientů s eosinofilním typem zánětu a proká-
zanou alergií je nejpočetnější, ale naštěstí většinou nejméně pro-
blematická. Onemocnění propuká často již v dětském věku. Tito 
pacienti by v naprosté většině případů nikdy neměli dospět do sta-
dia obtížně léčitelného astmatu; podmínkou je rozpoznání alergie 
a následné snahy o eliminace alergenů, případně léčba alergie. Po-
kud je astma této prvé skupiny klasifikováno jako OLA, je dnes pro 
tyto nemocné k dispozici účinná léčba anti-IgE protilátkou.

U druhé skupiny prokážeme eosinofilní typ zánětu, ale neshle-
dáme alergii (případně alergie nekoreluje s tíží nemoci – je slabá 
nebo se sezónním výskytem v protikladu k výrazným celoročním 
astmatickým obtížím). V tomto případě není proti čemu bojovat, 
neznáme přesně příčinu nemoci. Často se jedná o astmatiky, jejichž 
potíže propuknou až v dospělosti. Onemocnění někdy progreduje 
do tzv. autoimunitních forem. Přidružena bývá, častěji u žen, ne-
snášenlivost acylpyrinu a jiných nesteroidních antirevmatik, dále 
těžká nosní polypóza, někdy se mohou vyvinout autoimunitní one-
mocnění (syndrom Churg-Straussové aj.). Nicméně pořád jsou to 
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poměrně typičtí astmatici, se záchvatovitými stavy dušnosti, které 
relativně dobře, i když ne plně, reagují na léčbu. Pro tuto skupinu 
se rýsují nové léčebné možnosti snad již v brzké budoucnosti (an-
ti-IL protilátky atp…). 

A pak je tu třetí skupina pacientů s tzv. non-eosinofilním ne-
alergickým astmatem. Často u nich hrají významnou roli komor-
bidity, které bup přímo, nebo nepřímo zhoršují astma (gastroezo-
fageální reflux, těžké chronické záněty vedlejších nosních dutin, 
obezita, syndrom spánkové apnoe, dyskineze trachey, profesní ex-
pozice). Těmto pacientům často nejvíce pomůže omezení až vysa-
zení masivní léčby (především systémové kortikoterapie), kterou 
kvůli svému „těžkému astmatu“ užívají často po mnoho let. De-
chové potíže se sice nezlepší, ale ani nezhorší a nemocní se zbaví 
nežádoucích účinků předchozí terapie.

Jaké by měly být kompetence terénních lékařů a center 
NCTA?

Zařazení pacientů do skupin se opírá o metody, které jsou z vět-
šiny dostupné i mimo NCTA, tj. má možnost je provést či nechat 
provést v dosahu svého působení každý ambulantní pneumolog 
a alergolog, což je podstatné. Důraz je kladen na základní kom-
plexitu, kterou jsem již nastínil – tj. že každý astmatik by měl být 
vyšetření alergologem, pneumologem i ORL lékařem. Centra by 
měla zabezpečovat až speciální vyšetření metodami, které nejsou 
běžně dostupné (např. vyšetřování indukovaného sputa, FeNO, 
bronchoskopické vyšetření, které je často spojeno s odběry vzor-
ků, vyšetřování poruchy funkce řasinek, hlubší imunoalergologické 

laboratorní vyšetření a jeho interpretace). Některá z těchto vyšet-
ření zajišVují všechna centra, některá vysoce specializovaná pou-
ze jedno či dvě pracoviště (např. vyšetřování pohyblivosti řasinek 
se provádí v Hradci Králové a v Praze v Motole – u dětských paci-
entů, v Plzni se zase věnujeme specifickým bronchoprovokačním 
testům v případech, kde je podezření na astma jako nemoc z po-
volání). Všechny metody budou uvedeny na webu NCTA (www.
tezke-astma.cz). Ambulantní lékař může odeslat pacienta na spe-
cializované vyšetření, aniž by ho fyzicky předával centru, anebo 
pacienta odeslat k celkovému přešetření.

Centra mají díky soustředění pacientů více zkušeností. Mohou 
nabídnout také pohled dalšího lékaře; někdy se podaří odkrýt do 
té doby opomíjené komplikující faktory nemoci (těžká rinosinu-
sitida, dyskineze trachey, hlasových vazů, atd.). 

Spádovou oblastí plzeňského centra je Západočeský a čás-
tečně i Severočeský a Jihočeský kraj. Jak funguje spolupráce 
mezi terénními lékaři a Vaším pracovištěm?

S řadou ambulantních lékařů funguje spolupráce velmi dobře.
Poradna pro těžké astma je otevřena jednou týdně. Pacienty 

se suspekcí na OLA vyšetřujeme nejčastěji na základě předchozí 
telefonické nebo e-mailové konzultace specialistů. Poté si větši-
nou necháme zaslat jejich kompletní dokumentaci – její předběžné 
klidné prostudování nám často přinese cenné informace ještě dří-
ve, než se s pacientem setkáme. Např. již grafické záznamy křivek 
funkčního vyšetření plic mohou o mnohém vypovídat… Vlastní 
prvé vyšetření jednoho „OLA“ pacienta pak zabere 2–3 hodiny. 

Pohled na vyšetřovací bronchoprovokační jednotku spolu s analyzátorem FeNO a vlastní měření, kde se – obrazně řečeno – 
„zrcadlí různé složky fenotypu pacienta“

Fo
to

 C
hr

is
to

 B
ja

lk
ov

sk
i

Fo
to

 C
hr

is
to

 B
ja

lk
ov

sk
i

kazupneu_2_09.indd   12kazupneu_2_09.indd   12 9.6.2009   8:39:169.6.2009   8:39:16



13KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL 2/2009

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

Národní centrum pro těžké astma
astma@centrum.cz, www.tezke-astma.cz

Klinika TRN FN a LF UK v Plzni
Dr. E. Beneše 13
305 99 Plzeň-Bory
http://www.fnplzen.cz

Vyloženě komplikované pacienty přijímáme k hospitalizaci, jiné 
dovyšetřujeme ambulantně. 

Kolik pacientů s podezřením na OLA na Vaši kliniku při-
chází a u kolika z nich se diagnóza skutečně potvrdí?

Každý rok vyšetřujeme asi 80 pacientů s podezřením na OLA. 
Diagnóza OLA se potvrdí u méně než poloviny – přibližně u 30, 
z nich si cca 10 ponecháváme v péči a 20 se vrací ke svým spádo-
vým lékařům. V současné době je na naší klinice dispenzarizová-
no něco přes 50 pacientů s OLA.

K lepšímu „zmapování“ onemocnění by měl napomoci Re-
gistr obtížně léčitelného astmatu v ČR. První souhrnné vý-
sledky byly prezentovány v závěru loňského roku. Zatím se 
týkají malého počtu pacientů, lze z nich přesto vyvodit něja-
ké závěry pro klinickou praxi?

Z dostupných dat jednoznačně vyplývá, že mezi obtížně léči-
telnými astmatiky převažují ti, jejichž astma vzniklo v dospělém 
věku, častěji jsou to ženy a nemají většinou alergickou ani astma-
tickou zátěž v rodině.

Rozdělení astmatu do zmiňovaných 3 základních typů napo-
ví, jaká je potřeba speciální léčby v ČR, kolik pacientů k ní zhru-
ba směřuje. To může být východiskem pro jednání se zdravotními 
pojišVovnami a s Ministerstvem zdravotnictví.

Zároveň lze ale odvodit, že řada případů těžkých astmatiků 
není podchycena v centrech, dokonce ani v ordinacích plicních 
nebo alergologických specialistů, ale jsou pravděpodobně v péči 
praktických lékařů, internistů či jiných odborností, nepoznaní 
nebo nedostatečně léčení.

Malý počet pacientů s jednotlivými typy OLA v naší zemi 
znamená, že v této oblasti nabývá na významu spolupráce na 
mezinárodní úrovni.

Naše klinika spolupracovala v letech 2002–2006 s Univerzitní 
nemocnicí ve Vídni na výzkumném projektu, který byl zaměřen 
na léčbu astmatu interferonem. Když jsme v roce 2000 profesoru 
Zieschemu z tamního pracoviště předložili k „výběru“ rozsáhlou 
a podrobnou databázi našich pacientů, byl nadšen.

Až bude v celostátním českém registru shromážděno více dat, 
určitě je bude možno využít k dalším mezinárodním projektům.

 Na našem pracovišti se věnujeme jedné specifické podskupině 
těžkých alergických astmatiků – pacientům s alergickou broncho-
pulmonální aspergilózou (ABPA – onemocnění se týká také uve-
dená kazuistika). Udává se, že těchto pacientů je mezi těžkými 
alergickými astmatiky, kteří jsou závislí na systémové kortikote-
rapii, přibližně 10 %. Všechny naše těžké astmatiky (tj. pacienty 
s těžkým perzistujícím astmatem) jsme na tuto diagnózu cíleně 
vyšetřili a identifikovali jsme k dnešku 19 případů ABPA.

 Ve světě existuje několik pracovišV, které se ABPA intenzivně 
zabývají – a počet našich pacientů může být již pro ně k případné-
mu navázání spolupráce zajímavý. 

Pokud se bude celostátní registr dále doplňovat, zpřesňovat 
a rozšiřovat, otevře jistě cesty pro další možnosti spolupráce a nové 
šance pro naše nemocné.

Za rozhovor poděkovala Gabriela Bjalkovská

XVI. Jihočeské onkologické dny
Český Krumlov, 22. – 24. října 2009

Kontakt na pořadatele:

Organizační zajištění:
PhDr. Marie Šotolová, vedoucí informačního oddělení,
Nemocnice České Budějovice, a. s.
e-mail: pr@nemcb.cz, tel.: 723 847 004, 387 872 015

Odborné zajištění:
MUDr. Václav Janovský, primář onkologického oddělení
Nemocnice České Budějovice, a. s.
e-mail: janovsky@nemcb.cz, tel.: 387 875 001

Pořadatel:
Nemocnice České Budějovice, a. s.
Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky
Česká onkologická společnost ČLS JEP

Téma:
Diagnostika a léčba nádorů plic a pleury

pozvánka
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Přehled pracovišV Národního centra pro těžké astma

HRADEC KRÁLOVÉ 

Plicní klinika, FN Hradec Králové
Sokolská 591, 500 05 Hradec Králové 
MUDr. Vratislav Sedlák, tel.: 495 834 771, e-mail: sedlak@fnhk.cz
Prim. MUDr. Zdeňka Paráková, tel.: 495 834 775
e-mail: parakzde@fnhk.cz

II. interní klinika, FN Hradec Králové 
Sokolská 591, 500 05 Hradec Králové 
Prof. MUDr. Bohuslav Král, CSc., tel.: 495 834 716, 495 834 789
e-mail: kral.bohuslav@seznam.cz
   
PRAHA
 
Pneumologická klinika, 1. LF UK a FTNsP
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4-Krč 
MUDr. Jan Chlumský, Ph. D., tel.: 261 083 143, 261 082 372
e-mail: jenouch@astma.3v.cz
   
Klinika pneumologie a hrudní chirurgie, FN Na Bulovce
Budínova 2, 180 81 Praha 8-Libeň
Prim. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D., tel.: 266 082 081
e-mail: paukn@fnb.cz

BRNO
 
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, LF MU a FN Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno 
MUDr. Dagmar Kindlová tel.: 532 232 566
e-mail: dkindlova@fnbrno.cz

Interní hepatogastroenterologická klinika, LF MU a FN Brno
Alergologická ambulance
Jihlavská 20, 625 00 Brno 
MUDr. Bronislava Novotná, Ph. D., tel.: 532 232 209
e-mail: bnovotna@fnbrno.cz

PLZEŇ 

Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí, LF UK a FN Plzeň
Ambulance pro těžké astma (č. 2)
Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň-Bory
Doc. MUDr. Milan Teřl, Ph. D., tel.: 377 402 411
e-mail: terl@fnplzen.cz

OSTRAVA 

Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí, FNsP Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
MUDr. Patrice Popelková, tel.: 597 374 210
e-mail: patrice.popelkova@fnspo.cz
MUDr. Dobromila Dušíková, e-mail: dobromila.dusikova@fnspo.cz

OLOMOUC 

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN Olomouc
I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
MUDr. Kamil Palatka, tel.: 588 854 659
e-mail: kamil.palatka@fnol.cz 

PARDUBICE 

Oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí, Pardubická kraj-
ská nemocnice
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
Prim. MUDr. Vladimír Molnár, tel.: 466 014 503 
e-mail: vladimir.molnar@nemocnice-pardubice.cz

LIBEREC   

Oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí, Krajská nemoc-
nice Liberec
Husova 10, 460 63 Liberec  
MUDr. Tomáš Vencálek, tel.: 725 720 658
e-mail: tvencalek@seznam.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Oddělení plicní a TBC, Nemocnice České Budějovice
B. Němcové 585/54, 370 87 České Budějovice
MUDr. Petr Vaník, tel.: 387 876 10
e-mail: vanik@nemcb.cz
Prim. MUDr. Václav Šnorek

abstrakta na http://www.geum.org/pneumo
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Kapitoly z historie

Jiří Procháska
(10. 4. 1749 – 17. 7. 1820)

Jiří Procháska byl prvním českým anatomem a fyziologem 
světového významu. Narodil se v Blížkovicích, městečku ležícím 
nedaleko Moravských Budějovic, v rodině kováře (ale i zahradní-
ka a hodináře), jako v pořadí šestý z celkem devíti dětí. Rodina 
žila chudě, i když při kovárně bylo také menší hospodářství. Ko-
váři v té době často zastupovali v menších obcích jak zvěrolékaře, 
tak lékaře a prováděli tedy i menší léčebné zákroky – třeba trhali 
zuby. Možná právě při pozorování otce byly položeny základy bu-
doucího vynikajícího lékaře. Malý Jiří začal místní školu navště-
vovat již ve svých pěti letech. Od mládí se zajímal o přírodu, učil 
se hrát na housle a uměl výjimečně dobře malovat (dokonce prý 
později maloval kostelní obrazy).

Jeho slabší tělesná konstituce vylučovala, aby následoval otce 
při výkonu jeho fyzicky náročného kovářského řemesla. Rodiče 
proto rozhodli, že se nadaný syn bude věnovat kněžskému povo-
lání. Jiří začal studovat na jezuitském gymnáziu ve Znojmě, kde 
při výuce v latinském jazyce strávil 6 let. Vždy patřil k nejlepším 
žákům v ročníku. V roce 1763 mu zemřel otec, což znamenalo sní-
žení finančních příspěvků z domova. Musel si ve svých 14 letech 
na svá další studia vydělávat doučováním zámožnějších spolužá-
ků, ale také třeba účinkováním v divadelních představeních. Z to-
hoto období pochází jedna dramatická událost, při níž byl velmi 
vážně ohrožen jeho život. Ve Znojmě bydlel ještě s dalšími dvěma 
mladíky u místního zámečníka. Jeho učeň za dlouhého zimního 
večera přinesl do jejich ložnice několik kusů žhavého uhlí, aby se 
chlapci mohli ohřát. V noci se však všichni otrávili uhelným ply-
nem a upadli do bezvědomí, z něhož se podařilo probrat již jen 
Jiřího Prochásku.

V roce 1765 zakončil gymnázium úspěšným složením matu-
ritní zkoušky a odešel na univerzitu do Olomouce, kde absolvoval 
dva roky filosofických studií, která představovala jakousi „příprav-
ku“ před vstupem na některou ze tří vyšších univerzitních fakult 
(právnickou, lékařskou nebo teologickou). I tady patřil Prochás-
ka k vynikajícím studentům a v 18 letech získal doktorát filosofie. 
Po návratu do rodného městečka však vážně onemocněl, což jeho 
další studijní plány pozdrželo o dva roky.

Ke studiu medicíny se přihlásil v roce 1770 na univerzitě ve 
Vídni, které dokončil o šest let později. Největší zájem projevoval 
o anatomii a fyziologii a zvlášV na sebe upozornil skvělými nákresy 

a ilustracemi ke svým pitvám a pokusům. Již jako student zkoumal 
činnost srdce, krevního oběhu, složení svalů a nervového ústrojí. 
Výsledky těchto výzkumů uveřejnil v roce 1778 ve svých pracích 
„Fyziologická polemika“ (o srdci a krevním oběhu) a v „Pojednání 
o svalech“. Jeho disertační práce se zabývala zkoumáním moči. 

Po dokončení stdia nastoupil na dva roky jako asistent na klinice 
významného vídeňského profesora Antona de Haëna. Ten se stal 
i jeho ošetřujícím lékařem, když Procháska onemocněl skvrnitým 
tyfem a byl podruhé ve svém životě blízko smrti. De Haën jej vy-
léčil, ale následky této tehdy často smrtelné choroby pociVoval Jiří 
Procháska po celý zbytek svého života. Další odborné zdokonalení 
prodělal jako asistent profesora anatomie a očního lékařství Josefa 
Bartha (1745–1818). Po přísných zkouškách získal titul magistra 
očního lékařství a byl jmenován i mimořádným profesorem ana-
tomie na vídeňské univerzitě.

A pak se ozvala Praha, jejíž univerzita mu v roce 1778 nabíd-
la v jeho pouhých 29 letech (!) titul řádného profesora anatomie 
a očního lékařství. Nabídku přijal a v této funkci setrval na praž-
ské univerzitě následujících 13 let. Mj. tam zřídil první anatomic-

Josef Švejnoha

O
br

áz
ek

 z
 a

rc
hi

vu
 r

ed
ak

ce

kazupneu_2_09.indd   15kazupneu_2_09.indd   15 9.6.2009   8:39:169.6.2009   8:39:16



16 KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL 2/2009

ké muzeum (využil k jeho vybudování skutečnosti, že v této době 
se v Praze a blízkém okolí rušila řada hřbitovů, což mu poskytlo 
bohatý kosterní materiál). Nebál se v roce 1783 požádat přímo cí-
saře Josefa II. (1741–1790) při jeho návštěvě v pražském Karoli-
nu o zlepšení nevyhovujících podmínek v anatomické posluchárně 
– a se svou žádostí uspěl. Ve svých 30 letech se oženil s půvabnou 
dcerou pražského radního J. V. Štěpanovského. Po šesti letech se 
jim narodila dcera, která však bohužel brzy zemřela. 

V Praze učinil Jiří Procháska možná svůj nejvýznamnější ob-
jev. Ve své práci z roku 1784, nazvané „Úvahy o funkcích nervové 
soustavy“, poprvé použil a vysvětlil termín reflex (předpokládá 
se, že své pokusy konal na proVatých nervech). Tato jeho práce se 
stala východiskem pro fyziologii nervového systému v 19. století. 
Bezprostředně na ni navázal známý ruský fyziolog Ivan Michaj-
lovič Sečenov (1829–1905), který rozpracoval význam reflexů 
pro činnost mozku a později neméně slavný Ivan Petrovič Pavlov
(1849–1936), nositel Nobelovy ceny za lékařství a fyziologii z roku 
1904. V Praze Procháska napsal také další pozoruhodnou práci 
– „Akademické poznámky“ (1780) – která je věnována anatomii. 
V roce 1785 byl zvolen členem Královské české společnosti nauk, 
nejvýznamnější vědecké instituce v Čechách (tato přísně výběro-
vá organizace mohla mít maximálně 18 členů). 

V roce 1791 přijal Jiří Procháska místo profesora anatomie 
a oftalmologie na univerzitě ve Vídni, které zastával až do roku 
1819. Jeho vídeňské přednášky patřily tehdy k nejlepším v Evropě 
a byly studenty hojně navštěvovány. Stejně jako v Praze budoval 
Jiří Procháska ve Vídni anatomický ústav. Světoznámá byla jeho 
sbírka anatomických a fyziologických preparátů, která se stala 
základem anatomického muzea. Provozoval tady současně praxi 
očního lékaře a dál se věnoval vědeckému bádání. Byl proslulým 
očním chirurgem (sám operoval téměř 3 000 šedých zákalů) a do-
konale popsal zelený zákal. Přispěl rovněž k vývoji embryologie 
a pečlivě popsal některé vývojové poruchy embrya. Napsal i studii 
o vzniku zrůd. S velkou zručností prováděl nastřikování cév, injek-
ce semenných kanálků rtutí a zhotovoval odlitky ušního labyrintu 
s pomocí olova. Ve Vídni se Procháska setkal s řadou osobností 
evropské medicíny, mj. i s proslulým chirurgem Napoleonovy ar-
mády Jeanem Dominiquem Larreyem (1766–1842). 

Záběr jeho vědeckého zkoumání byl však daleko širší. Popsal 
příčné pruhování svalů a dokázal, že krev se dostává do žil pro-
střednictvím vlásečnic a nikoliv pronikáním tkání. Poukázal na 

tvorbu kožních řas na bříškách prstů, což je možné zjisti otiskem. 
Naznačil tak vznik budoucího vědního oboru – daktyloskopie – 
k jejímuž rozvoji později přispěl další významný český vědec – Jan 
Evangelista Purkyně (1787–1869). Studoval tvorbu kostní tkáně 
a také poznal dvojí oběh krve v játrech – funkční a vyživovací.

Bezesporu největší pozornost však Jiří Procháska věnoval ner-
vové soustavě. V roce 1812 zkoumal funkci předních a zadních 
míšních kořenů a výsledky tohoto svého bádání publikoval v práci 
„Anatomicko-fyziologické vyšetřování organismu a jeho životních pocho-
dů“. Své objevy učinil nezávisle na zjištěních skotského anatoma 
Charlese Bella (1774–1842) a francouzského vědce Françoise 
Magendieho (1783–1855). Jiří Procháska tvrdil, že činnost ner-
vové soustavy se váže na její hmotnou podstatu a rovněž upozor-
ňoval, že činnost organismu a zejména nervové soustavy je nutné 
zkoumat v závislosti na prostředí. Za základ nervové činnosti po-
važoval tzv. nervovou sílu („vis nervosa“).

Při zkoumání mozku došel k závěru, že mozek se skládá z drob-
ných hustě seskupených zrneček, čímž polemizoval s názorem An-
tonie van Leeuwenhoeka (1632–1723), který tvrdil, že mozek je 
složen z drobných rourek. Podle Prochásky jsou nad periferní ner-
vy nadřazena smyslová ústředí. Za vyšší nervové funkce považoval 
vnímání, soudnost, vůli, představivost a paměV.

Po odchodu z vídeňské univerzity napsal Jiří Procháska skvělou 
učebnici fyziologie – „Fyziologie aneb nauka o podstatě člověka“, kte-
rá vyšla krátce před jeho smrtí v roce 1820. Tato učebnice se stala 
významným studijním materiálem pro fyziology v celé Evropě. Při 
svých vědeckých pracích, jež psal výhradně latinsky nebo německy 
(česká odborná terminologie tehdy ještě neexistovala), uplatňoval 
kreslířské nadání a tak jeho knihy vynikají znamenitými nákresy 
a ilustracemi. Dožil se mnoha ocenění a byl jmenován členem řady 
zahraničních vědeckých společností v Německu, Francii, Rusku, 
aj. Pochován byl pravděpodobně na hřbitově sv. Marka ve Vídni, 
ale jeho hrob se nedochoval a nedá se již dnes určit.

Mgr. Josef Švejnoha
U Kombinátu 39
100 00 Praha 10
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10. díl – Syndrom středního laloku

V 8. dílu seriálu (Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 5, č. 3: 17–19, 2008) 
jsme podrobně probrali etiologii, diagnostiku a diferenciální diagnostiku syndromu střed-
ního laloku.

Diferenciálně diagnosticky je třeba bronchologickým vyšetřením vyloučit tumor, aspi-
rované cizí těleso včetně následně vzniklých reaktivních granulací v jeho okolí, syndrom 
hlenové zátky, jizevnaté stenózy – pozánětlivé, po traumatech, po chirurgických výko-
nech, radioterapii apod.

Syndrom středního laloku
Případ 16.

72letý pacient, celoživotní kuřák (od 22 let až 40 cigaret den-
ně), od mládí astmatické obtíže. V osobní anamnéze chronická 
obstrukční plicní choroba – kombinovaná ventilační porucha těž-

Zajímavé bronchologické
(a morfologické) nálezy

kého stupně s globální respirační insuficiencí, dále cor pulmonale 
chronicum, diabetes mellitus 2. typu kompenzovaný inzulínem, 
perorálními antidiabetiky a diabetickou dietou (č. 9), m. hyper-
tonicus, atherosclerosis universalis.

K bronchologickému vyšetření odeslán po týdenní hospita-
lizaci na interním oddělení pro febrilie, kašel s produktivní ex-
pektorací žlutého sputa a RTG obraz syndromu středního laloku 
(obr. 16/1 a 16/2).

Obr. 16/1: RTG hrudníku 6. 9. 2005 – přehledný snímek
Vpravo bazálně sytý, dobře ohraničený stín 4×5 cm, nasedající 
na pravý kardiofrenický úhel a pravou bránici, která je mediálně 
hůře čitelná. Akcentovaný levý plicní hilus.
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Pavel Bartoň1, Zoltán Kerekes2

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

Obr. 16/2: RTG hrudníku 6. 9. 2005 – pravoboční snímek
Syndrom středního laloku
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ZAJÍMAVÉ BRONCHOLOGICKÉ (A MORFOLOGICKÉ) NÁLEZY

Objektivní nález: TK 170/100 torr, SF 104/min reg., lymfatic-
ké uzliny nezvětšeny, akce srdeční pravidelná, ozvy ohraničené. 
Poklep na hrudníku plný, jasný, laterobazálně vpravo přitlumený, 
zde dýchání s diskrétními inspiračními chrůpky, jinak v celém 
rozsahu vezikulární čisté.

Při bronchoskopii (9. září 2005) je v pravém bronchiálním sys-
tému hojně vazkého, hustého sekretu – aspirace na nespecifickou 
flóru a citlivost na antibiotika (NF + citl.) – kontejner 1.

Po toaletě jsou patrny: ostrá hlavní karina a volné hlavní bron-
chy (obr. 16/3), volný odstup pravého horního lobárního bronchu 
a spojný bronchus (obr. 16/4). Ve středním lobárním bronchu je 
obturující žlutá „zátka“ (kazeózní hmoty?) – viz obr. 16/5 a 16/6. 
Dolní lobární bronchus a jeho segmentální průdušky jsou volné.

Provedena excize I. s odstraněním obturujících hmot a opa-
kovaně výplach fyziologickým roztokem s následnou aspirací do 
kontejnerů 2., 3. a 4. – na cytologii a BK.

Po excizi, výplachu a aspiraci lavážní tekutiny jsou střední 
lobární bronchus i jeho segmentální průdušky volné, sliznice je 
fragilní a v odstupu středního lobárního bronchu hrbolatá (obr. 
16/7–16/14).

Z odstupu středního lobárního bronchu provedena excize II. 
na histologii, kartáčkový stěr, aspirát cévkou a transbronchiální 
punkce + proplach cévky po aspiraci a punkci a oplach kartáčku 
– vše na cytologii.

Po provedených odběrech a toaletě je střední lobární bron-
chus volný (obr. 16/14)

Závěr: Endoskopický nález je velmi suspektní ze specifické 
etiologie, může však jít i o neo-proces u celoživotního kuřáka.

Aplikován Mx II text, odběr krve k vyšetření tumor marke-
rů (CEA, NSE, SCC, CYFRA 21-1) a k vyšetření C-reaktivního 
proteinu a IgG A60. Tumor markery a Mx II test negativní, CRP 
71 mg/l (norma 0–10 mg/l), IgG A60 negativní.

Bakteriologické vyšetření – aspirát z bronchů: primokultivace 
sterilní, v pomnožení Staphylococcus aureus, citlivost na antibioti-
ka: oxacilin, amoxicilin, cotrimoxazol, doxycyklin, roxithromy-
cin, ciprofloxacin.

Doporučeno pokračovat v zavedené léčbě dle ordinace inter-
ního oddělení: ciprofloxacin (Ciphin 250 po 12 hodinách), mu-
kolytika, expektorancia, bronchodilatační léčba. 

Histologie (13. září 2005) – viz obr. 16/15–16/17:
I. – část rostlinné tkáně, materiál pochází s velkou pravdě-

podobností z aspirovaného cizího tělesa.
II. – vločky hlenu s příměsí respiračních epitelií, proužek po-

jivové tkáně se zcela minimální lymfoplazmocytární infiltrací ko-
lem zastižených cév. Hrubší histopatologické změny a nádorové 
struktury nezastiženy.

Cytologie (12. a 14. září 2005) – viz obr. 16/18–16/20: 
obraz akutního zánětu nespecifického typu. Struktury 

Obr. 16/3 Obr. 16/5

Obr. 16/3–16/14: Bronchologické vyšetření 9. 9. 2005
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Obr. 16/4 Obr. 16/6

Obr. 16/7 Obr. 16/9Obr. 16/8 Obr. 16/10

Obr. 16/11 Obr. 16/13Obr. 16/12 Obr. 16/14
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ZAJÍMAVÉ BRONCHOLOGICKÉ (A MORFOLOGICKÉ) NÁLEZY

Obr. 16/15: Histologie cizího tělíska z endobronchiálního 
odběru
Obr. 16/16: Histologie cizího tělíska z endobronchiálního od-
běru (větší zvětšení)
Obr. 16/17: Histologie rostlinné tkáně z cizího tělíska z en-
dobronchiálního odběru

Obr. 
16/16

Obr. 
16/15
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Obr. 
16/17

Obr. 16/18: Cytologie (velké zvětšení)
Obr. 16/19: Cytologie (velké zvětšení)
Obr. 16/20: Cytologie (detail obr. 16/19)

Obr. 
16/19

Obr. 
16/18

Obr. 
16/20

svědčící pro specifický zánět či maligní nádorový proces ne-
nalezeny. 

Dne 20. září 2005 se pacient dostavil k plánovanému kontrol-
nímu bronchoskopickému a RTG vyšetření (obr. 16/21), s cílem 
zhodnotit vývoj – regresi pozánětlivých změn. 

Na cílený dotaz ohledně možnosti aspirace cizího tělesa, nej-
spíše z potravy, odpovídá, že k takové události skutečně došlo 
(mělo se jednat o hrášek z bramborového salátu).

Během přípravy k výkonu pacient udává, že 17. září 2005 při 
jídle opět vdechl nějaké sousto a má pocit, že je neodkašlal…
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Poslechově dýchání vpravo laterodorzobazálně oslabené.
Při bronchoskopii je v pravém horním lobárním bronchu ze-

leně zbarvené cizí těleso, v.s. část hrášku (obr. 16/22 a 16/23). 
Při pokusu o zachycení bioptickými kleštěmi se tělísko posou-
vá do pravostranné periferie, postupně až do B10dx., odkud se je 
daří odsát (obr. 16/24). Po toaletě jsou oba bronchiální systémy 
v dohledu fibroskopu volné. Sliznice v okolí odstupu středního 
lobárního bronchu je ještě zarudlá, lehce prosáklá, ale už bez 
přítomnosti granulačních změn (obr. 16/25).

Naše doporučení pacientovi – při jídle nemluvit, snažit se 
o koordinaci polykání a dýchání – zřejmě padlo na úrodnou půdu. 
Od roku 2005 naším pacientem už znovu nebyl!

ZAJÍMAVÉ BRONCHOLOGICKÉ (A MORFOLOGICKÉ) NÁLEZY

Obr. 16/21: RTG hrudníku 6. 9. 2005 – přehledný snímek
Výrazná regrese původního zastínění vpravo bazálně s ostrý-
mi konturami bránice, stínu srdečního i pravého kardiofre-
nického úhlu.

Obr. 16/22

Obr. 16/24

Obr. 16/22–16/25: Kontrolní bronchologické vyšetření
20. 9. 2005
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Obr. 16/23

Obr. 16/25

MUDr. Pavel Bartoň 
OLÚ 510
569 43 Jevíčko
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Dne 14. února 2009 se v Praze konala VI. konference pneumologické 
sekce České asociace sester, věnovaná plicní fibróze a astmatu. Podrobnou 
zprávu z této akce jste mohli číst v minulém čísle časopisu. Nyní přinášíme 
dva zajímavé příspěvky z konference a rozhovor s její hlavní organizátor-
kou, Evou Feketeovou, předsedkyní pneumologické sekce ČAS 
a vrchní sestrou Oddělení respiračních nemocí Lerymed.

Pneumologická sekce ČAS byla založena v roce 2006. 
Jaké místo v její činnosti zaujímá pořádání odborných akcí 
a edukace obecně?

Edukace hrála klíčovou roli už při vzniku pneumologické sekce. 
Do června roku 2006 jsme byly součástí sekce pneumologicko-kal-
metizační společně s kalmetizačními sestrami a témata ani frek-
vence pořádaných odborných akcí nám „nestačila“. Viděly jsme, že 
sestry mají zájem o vzdělávání a že je třeba věnovat se mnohem šir-
ší škále odborných témat. Proto jsme spolu s vrchní sestrou Plicní 
kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové Bc. Evou Prchalovou 
pneumologickou sekci založily. Edukaci zdravotnických pracovní-
ků nelékařů věnujeme velkou pozornost a každoročně pořádáme 
dvě velké odborné konference, jsme spoluorganizátory sesterských 
sekcí na lékařských konferencích (např. Hradecké pneumologické 
dny, Moravsko-slezské pneumologické dny) i sjezdů ČSPF a SPFS. 
Členky pneumologické sekce jsou i autorkami mnoha odborných 
sdělení na výše uvedených akcích a autorkami odborných článků 
nejen v časopisech určených pro sestry. 

Můžete přiblížit našim čtenářům, jak jsou vybírána téma-
ta Vašich konferencí?

Snažíme se vybírat aktuální témata, novinky v prevenci, diag-

nostice a léčbě respiračních nemocí. Každá konference je většinou 
věnována dvěma tématům – jak je uvedeno výše, naposledy to byly 
plicní fibrózy a astma. Vždy volíme lékařské přednášky k obecnému 
seznámení s danou tematikou a sestry si pak většinou připravují 
konkrétní ošetřovatelské postupy, předávají nám své zkušenosti 
s péčí o pacienty, seznamují nás s různými průzkumy a studiemi tý-
kajícími se pacientů s respiračním onemocněním, které byly usku-
tečněny na jejich pracovištích. Do programu zařazujeme pravidel-
ně i kazuistická sdělení konkrétních pacientů, která jsou u sester 
velmi oblíbená a žádaná. K tématu připravované podzimní konfe-
rence nás přivedl výskyt mexické chřipky – tak vzniklo téma „Co 
čeká nejen naše pacienty na cestách“ a sama jsem byla překvape-
ná, jak zajímavý program se podařilo sestavit. 

Na Vašich odborných setkáních přednášejí jak sestry, 
tak lékaři. Jaká je Vaše spolupráce s lékaři, jaký význam oni 
sami podle Vašich zkušeností přikládají dalšímu vzdělává-
ní sester?

Myslím, že v tomto ohledu došlo k výraznému posunu vnímání 
sester lékaři, a to v pozitivním slova smyslu. Osobně mám velice 
dobré zkušenosti ze spolupráce s lékaři. Pozvání na naše konfe-
rence přijímají renomovaní odborníci na dané téma, ještě jsem se 
nesetkala s odmítnutím a to jsem si vědoma, že jejich čas je drahý 
– přesto neodmítají přednášet sestrám a toho si velmi vážím. Lé-
kaři si uvědomují, že vzdělaná sestra jim může být rovnocenným 
partnerem v péči o pacienty. Troufám si tvrdit, že to platí pro na-
prostou většinu pneumologů v ČR a děkuji jim za to.
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Pomocník alergologa
a klinického imunologa

1 × roènì

pro lékaøe peèující o alergiky, astmatiky a nemocné

s ostatními imunopatologickými stavy

(bez ohledu na specializaci)

zdarma na základì jednoduché registrace

O odborných akcích 
pneumologické sekce 
České asociace sester
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Odborné akce Vaší sekce se těší značnému zájmu sester, 
a to nejen pneumologických. Je Vaším záměrem zprostředkovat 
témata z oblasti pneumologie také sestrám z dalších oborů?

Určitě by to bylo přínosné, zejména pro sestry praktických lé-
kařů a praktických lékařů pro děti a dorost a uvažujeme o tom, 
ale zatím nic konkrétního nepřipravujeme. Jak je uvedeno v otáz-
ce, našich konferencí se už nyní účastní sestry ostatních oborů, 
ale kapacita přednáškových sálů je většinou omezená, takže se na 
konferenci ne vždy dostanou všichni zájemci.

 Na letošní podzim jsou naplánovány hned tři sesterské 
konference – v září se uskuteční ve Cvikově IV. konferen-
ce sester, zaměřená na ošetřovatelskou péči (ve spolupráci 
s pneumologickou sekcí), v říjnu se koná v Hradci Králové již 
zmíněná konference Vaší sekce „Co může potkat nejen pa-
cienta s respiračním onemocněním na cestách“ a v listopadu 
proběhne v Praze IX. konference sester ČIPA k problematice 
astmatu (rovněž ve spolupráci s pneumologickou sekcí). Mů-
žete o nich říci něco bližšího?

Na konferencích sester v dětské léčebně ve Cvikově jsme už 
tradičně seznamovány nejen s ošetřovatelskou péčí o pacienty s re-
spiračním onemocněním, ale druhý blok přednášek bývá věnován 
i nerespiračním nemocem a velmi častým tématem bývá i obecná 
edukace. Téma říjnové konference pneumologické sekce „Co může 
pacienta s respiračním onemocněním potkat na cestách“ v sobě 

skrývá mexickou chřipku, SARS, HIV, vysokohorskou nemoc, zdra-
votní problematiku potápění a letecké dopravy. Konference sester 
pořádané každoročně, letos již po deváté, Českou iniciativou pro 
astma jsou věnovány astmatu z různých pohledů.

Je zřejmé, že konference pneumologické sekce ČAS se již 
staly tradicí a mají pevné místo v diářích mnoha Vašich ko-
legyň. Jaké jsou Vaše plány do budoucna v této oblasti? Při-
pravujete nějaké novinky či změny?

Jsem ráda, že tomu tak je a v této tradici bychom určitě chtěly 
pokračovat i nadále, tj. pořádat minimálně dvě konference ročně. 
Určitě bychom chtěly udržet nebo i zvýšit odbornou úroveň konfe-
rencí a pokusit se zorganizovat konferenci i pro sestry jiných obo-
rů. Novinkou je, že vždy jedna konference za rok by byla v Praze 
a druhá střídavě v různých regionech České republiky. Chtěly by-
chom tak být blíž i kolegyním ze vzdálenějších regionů. Začínáme 
letos v říjnu poprvé v Hradci Králové. A změny? Příští rok bude-
me mít volby do výboru sekce, tak nás třeba nějaké změny čeka-
jí a určitě se jim nebráníme. Budeme muset také reagovat na de-
klarované legislativní změny, které se jistě dotknou i práce sester, 
doufáme, že postavení a ohodnocení zdravotních sester v našem 
zdravotním systému bude lepší. Nyní jsme hrdy na to, že původ-
ním povolání naší nové ministryně zdravotnictví Dany Juráskové 
bylo zdravotní sestra.

Za rozhovor poděkovala Gabriela Bjalkovská

VII. konference sester
Co může nejen pacienta s respiračním onemocněním potkat na cestách?

11.00–11.20 Akutní plicní postižení u HIV
(MUDr. J. Kapla)

11.20–11.50 Respirační projevy akutní horské nemoci + ka-
zuistika (MUDr. V. Koblížek)

11.45–12.00 SARS (MUDr.V. Kašák)
12.00–12.20 Alergie nemá dovolenou (MUDr. I. Krčmová)

13.30–15.40 II. blok
13.30–13.45 Příliš alergenů na jednoho alergika – kazuistika 

(R. Martincová)
13.45–14.05 Neotravte si dovolenou! (Mgr. J. Zelenková)
14.05–14.15 Mexická chřipka (MUDr. V. Kašák)
14.15–14.35 Kazuistiky z plicních ordinací

(Bc. E. Prchalová)
14.35–14.50 Krásný čas adventní – kazuistika

(E. Feketeová)

24. říjen 2009 (10.00–15.00)
Hradec Králové, Nové Adalbertinum

pořadatel:
Pneumologická sekce ČAS

Program
9.30–10.00 registrace
10.00–10.10 zahájení konference

(E. Feketeová, Bc. E. Prchalová)

10.10–12.30 I. blok
10.10–10.15 Cestováním ke zdraví? (E. Feketeová)
10.15–10.30 Bezpečná letecká doprava pro nemocné s plic-

ním onemocněním (MUDr. V. Kašák)
10.30–11.00 Akutní respirační poruchy spojené s potápěním 

(MUDr. V. Koblížek)

pozvánka
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Akutní exacerbace idiopatické
plicní fibrózy (AEIPF)

Souhrn:
Kazuistika popisuje průběh idiopatické plicní fibrózy (IPF) s familiárním výskytem 

u ženy ve věku 55 let. Nemocná byla současně léčena pro středně těžké perzistující ast-
ma. Po čtyřech letech, kdy byly obě nemoci respiračního ústrojí relativně dobře kom-
penzovány, nemocná zemřela na akutní exacerbaci idiopatické plicní fibrózy (AEIPF) 
s těžkou hypoxemickou respirační insuficiencí, bez reakce na podávanou léčbu.

Summary:
Acute exacerbation of idiopathic pulmonary fibrosis (AEIPF)
The paper describes the course of idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) with familiar 

onset in a 55 years old female. The patient was simultaneously treated for moderate per-
sistent asthma. After four years of relatively good control of both conditions the patient 
died from an acute exacerbation of idiopathic pulmonary fibrosis (AEIPF) with severe 
hypoxemic respiratory insufficiency not responding to administered treatment.

Feketeová, E., Kašák, V. Akutní exacerbace idiopatické plicní fibrózy (AEIPF). Kazuistiky v alergologii, 
pneumologii a ORL 6, č. 2: 24–27, 2009.

Klíčová slova:
� idiopatická plicní fibróza
� plicní fibróza
� akutní exacerbace 

idiopatické plicní fibrózy

Key words:
� idiopathic pulmonary 

fibrosis
� pulmonary fibrosis
� acute exacerbation 

of idiopathic 
pulmonary fibrosis

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

Úvod:
Fibrózy plic (PF), neboli intersticiální plicní fibrózy (IPF), patří 

do skupiny zánětlivých difuzních postižení plicního parenchymu 
(diffuse parenchymal lung disease – DPLD) (Kašák et Koblížek 
2008), která představuje velkou, značně heterogenní skupinu plic-
ních onemocnění, s rozmanitou klinickou manifestací, podobným 
rentgenologickým nálezem, ale dosti odlišnou prognózou a léčbou. 
Morfologicky jsou DPLD obecně charakterizovány oboustranným 
difuzním fibrotickým zánětlivým procesem akutně či chronicky 
probíhajícím v oblasti plicního intersticia a alveolů. DPLD zahrnují 
několik nosologických jednotek. Největší skupinu z DPLD před-
stavují idiopatické intersticiální pneumonie (IIP) z nichž nejčas-
tější jsou idiopatické plicní fibrózy (IPF, neboli kryptogenní fibro-
tizující alveolitidy – KFA) a nespecifické intersticiální pneumonie 
(NSIP). Pro statistické účely v České republice (ČR) jsou PF dosud 
vykazovány společně se skupinou exogenních alergických alveo-
litid (EAA neboli hypersenzitivní pneumonie – HP), mezinárod-
ní statistické značky J84 a J67. V této nehomogenní skupině bylo 
v roce 2007 celkem vykazováno 6 803 osob, což představuje rela-
tivní prevalenci 65,5 nemocných na 100 000 obyvatel (ÚZIS 2007). 
Celková prevalence IIP je v ČR odhadována na 12,1 nemocných na 
100 000 obyvatel. IPF postihují většinou starší osoby, střední věk 
stanovení diagnózy je 67 let. 

Nejčastějšími klinickými projevy IPF jsou dušnost, zvláště ná-
mahová s ní spojená snížená tolerance fyzické námahy, suchý dráž-
divý kašel, paličkovité prsty, někdy pískoty a bolest na hrudníku či 
hemoptýza. Mezi základní vyšetření pro stanovení diagnózy patří 
fyzikální vyšetření hrudníku (při poslechu jsou typické oboustran-
né jemné chrůpky malých bublin – krepitace při plicních bazích), 
zobrazovací metody (RTG, HRCT), spirometrické vyšetření, které 
prokazuje redukci usilovné vitální kapacity a typický tvar smyčky 
průtok-objem (restriktivní tvar), bodypletysmografie (verifikuje 
restriktivní ventilační poruchu), vyšetření transferfaktoru – TLCO 
(také DLCO – difúzní kapacita plic pro CO), zátěžové testy funkce 
plic, pulzní oxymetrie, vyšetření krevních plynů, bronchoskopic-
ké vyšetření a další laboratorní vyšetření. Před zahájením léčby je 
třeba každý intersticiální proces co nejpřesněji morfologicky speci-
fikovat, proto je někdy třeba přistoupit i k chirurgickým metodám 
plicní biopsie. K léčbě se používá imunosupresivní léčba, důležitá 
je plicní rehabilitace, někdy je nutná dlouhodobá domácí oxygeno-
terapie (DDOT), u některých pacientů je v pokročilém stadiu one-
mocnění indikována i transplantace plic. Prognóza IPF je nejistá, 
u některých typů bývá urychlovaná akutními exacerbacemi. Akutní 
manifestace onemocnění patřících do skupiny DPLD resp. IIP mo-
hou mít idiopatická plicní fibróza (akutní exacerbace idiopatické 
plicní fibrózy – AEIPF), akutní intersticiální pneumonitida (AIP) 
a kryptogenní organizující se pneumonitida (COP – BOOP). Až 
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30 % pacientů s IPF má v průběhu onemocnění AEIPF, která je 
spojena s až 30% mortalitou, mimo AEIPF je mortalita 3 % (Va-
šáková et al. 2008).

 

Kazuistika:
1. vyšetření v Lerymed v říjnu 2004

Anamnéza
Žena ve věku 55 roků (pracující jako inženýrka ekonomie) byla 

odeslána k plicnímu vyšetření praktickým lékařem pro půl roku 
trvající kašel s bělavou expektorací. Z rodinné anamnézy – matka 
ve věku 72 roků a sestra ve věku 68 roků zemřely na intersticiální 
plicní fibrózu, syn je alergik. Je nekuřačka. V mládí snad byla léče-
na pro plicní onemocnění, léčí se na psychiatrii pro depresivní syn-
drom. Má prokázanou alergii na pyly, plísně a na zvířecí alergeny. 
Užívá cetirizin (Zodac), sertralin (Zoloft), hydroxyzin (Atarax). 

Objektivní vyšetření
Klidově eupnoická, bez cyanózy, na hlavně a krku byl věku 

přiměřený nález. Na plicích byl nález inspiračních chrůpků pod 
dolními póly lopatek, na srdci byla klidná, pravidelná akce, ozvy 
čisté, ohraničené.

Sumační skiagramu hrudníku (RTG plic) provedený ve dvou 
projekcích (zadopřední a pravé boční) prokázal lehce zvýrazněnou 
plicní kresbu v dolních polích (obr. č. 1).

Spirometrické vyšetření prokázalo kombinovanou ventilační 
poruchu (obstrukční ventilační poruchu s redukcí usilovné vitální 
kapacity – FVC). Byl proveden standardní bronchodilatační test 
se 4 vdechy (400 µg) salbutamolu, který byl signifikantně pozi-
tivní, obstrukce byla plně reverzibilní, redukce FVC však přetr-
vávala (obr. č. 2).

Byla stanovena diagnóza asthma bronchiale, středně těžké 
perzistující a současně bylo vysloveno podezření na intersticiál-
ní plicní fibrózu.

Iniciální léčba: pacientce byla nasazena antiastmatická léčba 
formoterolem (Symbicort Turbuhaler 200/6 µg 1-0-1) a salbuta-

molem (Ventolin N aer. podle potřeby) a pacientka byla odeslána 
k dalším vyšetřením k verifikaci intersticiální plicní fibrózy.

HRCT hrudníku (provedený v radiodiagnostickém oddělení 
FTN) prokázalo obraz plicní fibrózy, kompletní funkční vyšetření 
plic potvrdilo lehkou restriktivní ventilační poruchu a byla proká-
zána lehce snížená hodnota transferfaktoru. V Pneumologické kli-
nice Fakultní Thomayerovy nemocnice (PK FTN) bylo pacientce 
provedeno bronchoskopické vyšetření (BRSK) s bronchoalveolární 
laváží (BAL), nález byl normální.

Z dalších laboratorních vyšetření bylo pozitivní Top (směs nej-
častějších inhalačních alergenů) specifických IgE.

2. vyšetření v Lerymed v listopadu 2004
Pacientka se cítila velice dobře, kašel úplně ustoupil. Na spi-

rometrii došlo ke zlepšení obstrukční ventilační poruchy, redukce 
FVC stále přetrvávala. Antiastmatická léčba zůstala beze změn.

Rok 2005
Během roku 2005 se pacientce dařilo dobře, neměla žádné ob-

tíže, přicházela pouze k doplnění léků. Spirometrie i léčba byly 
beze změn.

Rok 2006
V roce 2006 se objevily občasné obtíže (kašel, někdy mírná 

dušnost), na spirometrii došlo ke zhoršení na středně těžkou kom-
binovanou ventilační poruchu, proto byl nasazen methylpredniso-
lon (Medrol 4 mg tbl. 1-0-0). Pacientka byla odeslána na kontrolní 
bodypletysmografické vyšetření a vyšetření transferfaktoru, které 
prokázaly zhoršení proti předchozímu vyšetření v roce 2004.

Rok 2007
Pacientka byla odeslána do specializované ambulance pro plic-

ní fibrózy v PK FTN, kde byla poprvé vyšetřena v lednu 2007. Při 
fyzikálním vyšetření hrudníku byl poslechový nález oboustran-
ného krepitu do poloviny lopatek. Sumační skiagram hrudníku 
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Obr. č. 1: Sumační snímek hrudníku zadopřední z října 2004 Obr. č. 2: Spirometrie + bronchodilatační test z října 2004
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AKUTNÍ EXACERBACE IDIOPATICKÉ PLICNÍ FIBRÓZY (AEIPF)
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ukázal akcentaci plicní kresby až naznačené retikulace a mlho-
vité zastření v dolních plicních polích (obr. č. 3). Spirometricky 
přetrvávala středně těžká redukce FVC. Znovu provedené vyšet-
ření BRSK s BAL neprokázalo specifické změny, které by pomoh-
ly precizovat diagnózu. Na HRCT hrudníku byla mírná progrese 
nálezu ve srovnání s rokem 2005. Byla doporučena plicní biopsie 
ke specifikaci fibrotického procesu, která byla pacientce následně 
provedena pomocí videoasistované torakoskopie (VATS). Biopsie 
plic prokázala pokročilou plicní fibrózu, ale bez histologických di-
ferenciačních znaků.  

Antiastmatická léčba byla ponechána, dávka methylpredniso-
lonu (Medrol) byla zvýšena na 8 mg denně a byl nasazen azathi-
oprin (Imuran tbl. 50 mg 1-0-1) a Kalium chloratum tbl. 1-0-1. 
Pacientka dodatečně přinesla lékařskou zprávu z roku 1957, kdy 
jí bylo 8 roků, v níž jsou popisovány intersticiální změny na RTG 
hrudníku. Pacientka byla tehdy léčena kortisonem s dobrým efek-
tem. Závěrem vyšetření ve specializované ambulanci PK FTN byla 
diagnóza intersticiální plicní fibrózy nejasné etiologie, podle dří-
vější zprávy a anamnézy s familiárním výskytem. 

Pacientka docházela do PK FTN na pravidelné kontroly každé 
dva měsíce, léčba zůstávala stejná, při zhoršení obtíží byla přechod-
ně zvyšována dávka methylprednisolonu (Medrol tbl.) na 16–32 mg 
denně. Astma bylo léčeno nadále na našem ambulantním oddělení 
a od roku 2006 byla pacientce opakovaně indikována komplexní 
lázeňská léčba, kterou vždy absolvovala s dobrým efektem.

Rok 2008
Na poslední návštěvě v Lerymed byla pacientka v březnu 2008 

ve stabilizovaném stavu a bylo jí sepsáno doporučení na komplex-
ní lázeňskou léčbu (poslední spirometrie viz obr. č. 4). Dne 4. srp-
na 2008 se pacientka vrátila z lázní, cítila se dobře a čtyři dny poté 
absolvovala další pravidelnou kontrolu v PK FTN. Byla v uspoko-
jivém stavu bez větších obtíží.

Dne 23. srpna 2008 byla přivezena rychlou záchrannou služ-
bou na PK FTN pro 24 hodin trvající progresi dušnosti. Při přijetí 

Obr. č. 3: Sumační snímek hrudníku zadopřední z ledna 2007

měla saturaci hemoglobinu kyslíkem (Sat O2) 70 % a provedený 
skiagram hrudníku prokázal hustou diseminaci jemně nodulár-
ních stínů místy splývajících v obou plicních křídlech (obr. č. 5). 
Pacient ce byla nasazena kontinuální léčba kyslíkem, byla napojena 
na podpůrnou neinvazivní plicní ventilaci (NIVP) pomocí přístroje 
BiPAP a dostávala velké množství léků, především vysoké dávky 
systémových kortikosteroidů (SKS) a dalších imunosupresiv. Stav 
byl hodnocen jako akutní exacerbace IPF, přes veškerou léčbu však 
docházelo u pacientky ke zhoršování dušnosti, saturace krve kys-
líkem se stále snižovala i přes trvalou oxygenaci, pacientka byla 
velmi unavená, plačtivá, přestala přijímat potravu.

Dne 3. září 2008 byla přeložena na anesteziologicko-resuscitač-
ní oddělení (ARO) a byla zahájena umělá plicní ventilace (UPV). 
Její stav se však stále zhoršoval a dne 8. září 2008 pacientka ze-

Obr. č. 4: Spirometrie z března 2008

Obr. č. 5: Sumační snímek hrudníku zadopřední ze dne 
24. srpna 2008
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AKUTNÍ EXACERBACE IDIOPATICKÉ PLICNÍ FIBRÓZY (AEIPF)

mřela na akutní exacerbaci IPF s těžkou hypoxemickou respirační 
insuficiencí, bez reakce na podávanou léčbu. 

Diskuse: 
Pacientka zemřela 4 roky od prvního vyšetření na našem od-

dělení na akutní exacerbaci idiopatické plicní fibrózy, u které se 
nepodařilo precizovat její histologický typ. Jednalo se o familiární 
výskyt IPF: matka a sestra zemřely na tuto nemoc a naší pacientce 
byla IPF diagnostikována a léčena již v dětství. Před hospitalizací 
pro AEIPF byla pacientka mobilní bez větší limitace svého život-
ního stylu, stále pracující.

Obecně lze říci, že plicní fibrózy resp. neinfekční zánětlivá di-
fuzní postižení plicního parenchymu patří mezi velmi závažná re-
spirační onemocnění většinou se špatnou prognózou.
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Péče o pacienty s plicní fibrózou

Souhrn:
Naše kazuistika popisuje poměrně typický případ pacienta s idiopatickou plicní fibró-

zou. Náš nemocný je však současně postižen jinou velmi závažnou interní chorobou, 
která na počátku poněkud zdržela zahájení farmakologické terapie, ale následně již do 
terapie plicní fibrózy nezasahovala.

 Součástí naší práce je, kromě klinických dat, také popis ošetřovatelské péče.

Summary:
The care for patients with pulmonary fibrosis
Our paper describes a relatively typical case of a patient with idiopathic pulmonary 

fibrosis. However, our patient suffered simultaneously from other very grave internal 
illness that in the beginning delayed a commencement of pharmacotherapy, but had no 
influence on the treatment of pulmonary fibrosis later on. 

In addition to the clinical data, our paper involves a description of nursing care.

Klímová, R., Prchalová, E. Péče o pacienty s plicní fibrózou. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 
6, č. 2: 28–29, 2009.
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� kryptogenní fibrotizující 

alveolitida
� plicní intersticium
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Úvod:
Plicní fibróza (kryptogenní fibrotizující alveolitida; KFA) nebo 

též idiopatická plicní fibróza (IPF) je onemocnění plicního intersti-
cia, které probíhá na úrovni alveolů a vede k difúzní plicní fibróze. 
Název sám napovídá, že příčina onemocnění zůstává nejasná. Pře-
sto víme o některých rizikových faktorech, které podporují vznik 
tohoto onemocnění: kovový a dřevěný prach, organická rozpouš-
tědla, toxiny plísní, viry a některé léky (antidepresiva) a kouření 
cigaret. KFA má chronický charakter a postihuje zejména dospělé 
pacienty s průměrným věkem 67 let. Spolu se sarkoidózou je nej-
častějším intersticiálním problémem.

Patologicko-anatomický obraz je v oblasti plicního intersticia 
charakterizován postupně progredující tvorbou vaziva a sekundár-
ním zánětem tamtéž. V době vzniku onemocnění nejsou přítom-
ny žádné symptomy, ty se objevují až po několika měsících, kdy je 
v popředí námahová dušnost a suchý kašel. V pokročilejším stádiu 
je symptomatická centrální cyanóza při zátěži, objevuje se váhový 
deficit, výjimečně i hemoptýza. Nakonec dochází ke klidové dušnosti 
a selhávání pravého srdce (dekompenzované cor pulmonale). 

Diagnostiku provádíme pomocí skiagramu hrudníku, HRCT 
plic, bronchoskopie s bronchoalveolární laváži (FBS + BAL), funkč-
ního vyšetření plic (bodypletysmografie s provedením plicní di-
fúze). Typickým poslechovým nálezem pro nemocné s IPF jsou 
oboustranné end-inspirační chrůpky malých bublin (neboli kre-

pitace) nejprve bazálně. Nacházíme paličkovité prsty na horních 
končetinách a někdy i na dolních končetinách.

 Terapie spočívá v podávání kortikosteroidů a to ve formě mo-
noterapie nebo spíše v kombinaci s imunosupresivní léčbou (azatio-
prin či cyklofosfamid), často přidáváme i N-acetylcystein. V přípa-
dě vzniklé chronické respirační insuficience s klidovou hypoxémii 
indikujeme dlouhodobou domácí oxygenoterapii (koncentrátor 
kyslíku nebo kapalný kyslík). Na zvážení je antikoagulační léčba 
(zejména u osob s plicní hypertenzí). Poslední léčebnou metodou 
u mladších nemocných bez kontraindikací je pak transplantace 
plic (prováděná ve FN Motol).

Prognóza tohoto onemocnění je nejistá. Jde o velmi závažné 
onemocnění plicní tkáně a v průměru asi 2–4 let od diagnózy one-
mocnění dochází ke smrti pacienta.

Kazuistika: 
66letý muž, v anamnéze diabetes mellitus 2. typu (na pero-

rální medikaci) a arteriální hypertenze. Od 18 let vykouřil denně 
jednu krabičku cigaret (20 balíčkoroků), v roce 1980 přestal kou-
řit. Trpěl běžnými dětskými onemocněními. V roce 1970 prodělal 
operaci tříselné kýly vlevo a v roce 2007 absolvoval tentýž výkon 
vpravo. Na doporučení od svého praktického lékaře přišel do naší 
ambulance plicní kliniky v únoru 2008 a to k dovyšetření posti-
žení plicního intersticia. 
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Vše začalo po provedené operaci kýly v 2007, kdy udával po-
čátek suchého pokašlávání. Nebyl však nachlazený a zvýšené tep-
loty měl jen přechodně a to těsně po operaci. Bolesti na hrudníku 
také neudával, jen jakýsi nespecifický tlak na hrudi během kašle. 
Při pohybu se mírně zadýchával, ale již delší dobu (minimálně od 
počátku 2007). Při fyzikálním vyšetření měl poslechově popiso-
vány bilaterální bazální chrůpky charakteru krepitací na konci ná-
dechu. Otoky dolních končetin neměl, měl však paličkovité prsty 
a to hlavně na horních končetinách.

Krevní tlak měl při přijetí vyšší – 160/70 mmHg, ostatní fyzio-
logické funkce byly v normě (TF 78, saturace 96 %). Byl proveden 
nativní sumační skiagram hrudníku a na základě rentgenologic-
kého nálezu bylo provedeno HRCT s nálezem bilaterálních cáro-
vitých trakčních infiltrátů o denzitě mléčného skla s přechodem 
do retikulace a přítomností bronchiektázií. V zadních bráničních 
úhlech zřetelná mikrocystická voština. Není patrná lymfadenopatie 
ani fluidoperikard, avšak těžké sklerotické změny na koronárních 
tepnách. Byla provedena spirometrie s bronchodilatačním testem 
(BDT) a také vyšetření plicní difúze (transfer faktor). Výsledky 
spirometrie a plicní difúze (transfer faktor): FVC 2,67 litru – tj. 
77 % n.h., FEV1 2,23 litru – tj. 83 % n. h., FEV1/FEV– 84 %, po-
zitivní BDT, TLCO – 58 %. Do léčby přidán Ecosal aer 1–2 vdechy 
při dušnosti.

 Ambulantně byla provedena flexibilní bronchoskopie s bron-
choalveolární laváží (březen 2008). Výkon proběhl bez kompli-
kací. Výsledky z BAL prokázaly zvýšené množství neutrofilních 
granulocytů – 15 %, lymfocytů – 12 % i eosinofilů – 3 %. Počet 
alveolárních makrofágů je snížen na 70 %. Dle anamnézy, klinic-
kého obrazu, HRCT, které byly zhodnoceny na meziklinickém se-
mináři a výsledků BAL byl u pacienta plicní proces (bez bioptické 
verifikace) uzavřen jako velmi suspektní kryptogenní fibrotizující 
alveolitidy (KFA). 

Na další ambulantní kontrole v poradně pro intersticia, která 
proběhla na počátku dubna 2008 nemocný udával, že při rych-
lé chůzi pozoruje bolest za hrudní kostí. Bolest se nikam nešíří, 
bez vegetativních reakcí. EKG bez nálezu ischemie, objednáno 
ultrazvukové vyšetření srdce. Naplánováno zahájení kombino-
vané imunosupresivní terapie za hospitalizace na standardním 
plicním lůžkovém oddělení vzhledem k dalším chorobám pa-
cienta. O týden později pacient přišel k zahájení léčby dle do-
mluvy, avšak udával spontánně bolesti hrudníku na levé straně. 
Z tohoto důvodu léčba nezahájena a pacient neodkladně ode-
slán k vyloučení nestabilní anginy pectoris či akutního infarktu 
myokardu. Po EKG a laboratorním vyšetření byl akutní infarkt 
myokardu (non-STEMI spodní stěny) potvrzen a pacient proto 
odeslán k hospitalizaci na interní JIP. V průběhu hospitalizace 
byla provedena angioplastika a zavedeny dva stenty. Po stabili-
zaci stavu 5. května 2008 byl pacient přeložen na plicní lůžkové 
standardní oddělení k zahájení léčby kombinovanou imunosu-
presí. Při přijetí byl pacient stabilní, afebrilní, stěžoval si pou-
ze na suchý kašel a námahovou dušnost. Pacient byl diabetik 2. 
typu na PAD, soběstačný. 

Při přijetí jsem stanovila tyto ošetřovatelské diagnózy:
1.  Porucha výživy pro diabetickou dietu.
2.  Kašel v souvislosti se základní diagnózou.
3.  Porucha výměny krevních plynů v souvislosti se základní diag-

nózou.

První den hospitalizace byla zahájena léčba prednisonem 
a azathioprinem (Imuran). Dle ordinace lékaře jsme kontrolovali 
glykémii čtyřikrát denně a měřili fyziologické funkce. Při terapii 
kortikoidy došlo k dekompenzaci diabetu. Na doporučení diabeto-
logického konzilia jsme pacienta převedli na inzulínový režim a di-
abetologická sestra jej edukovala o používání inzulínových per.

Po celou dobu hospitalizace pacient dobře spolupracoval, po-
užívání inzulínových per zvládl velmi dobře, neudával jiné obtíže 
než které uváděl již na počátku. Ošetřovatelské diagnózy se ne-
změnily.

Devátý den hospitalizace byl pacient v dobrém klinickém sta-
vu propuštěn domů a nadále sledován ambulantně v poradně pro 
intersticia.

Dosud je jeho stav klinicky stabilní, stále udává suchý kašel 
a námahovou dušnost, která se nezhoršuje, v klidu nemá respirač-
ní nedostatečnost, došlo k mírnému zlepšení TLCO 65 % (transfer 
faktoru). Léky toleruje dobře, proto nadále pokračuje v kombino-
vané imunosupresivní léčbě (prednison 10 mg + Imuran 150 mg 
+ N-acetylcystein 600 mg).

Závěr: 
KFA je závažná choroba plicní tkáně, nejasné příčiny, nejisté 

prognózy, většinou je léčená kombinovanou imunosupresí a v poz-
dějších fází dlouhodobou domácí oxygenoterapií, případně plicní 
transplantací. Během léčení se můžeme setkat s některými komor-
biditami a četnými komplikacemi kortikoidní a imunosupresivní 
léčby (např. ischemickou chorobou srdeční, plicními tumory, plic-
ní infekcí, dekompenzovanou cukrovkou).
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XXXV. setkání pneumologů
severních, západních a jižních Čech

Ohlédnutí…

V prostředí historického města Nové Hrady se uskutečnilo již 35. me-
zikrajské setkání pneumologů severních, západních a jižních Čech. V letoš-
ním roce drželi pořadatelskou štafetu odborníci z jižních Čech a hlavním 
odborným organizátorem setkání byl primář Plicního oddělení Nemocnice 
České Budějovice, a. s. prim. MUDr. Václav Šnorek. Při 
této příležitosti jsme mu položili několik otázek.

Pane primáři, měl jsem možnost akci navštívit, a tak vím, jak po-
zitivní byly ohlasy jednotlivých účastníků. Konference přinesla nejen 
velmi zajímavý odborný program, ale dala i řadu možností k spole-
čenskému setkávání jeho účastníků a rozvíjení osobních i odborných 
kontaktů. Jaké byly Vaše cíle jako organizátora této akce a jak se je, 
podle Vašeho mínění, podařilo naplnit?

O hlavních cílech se zmiňujete již ve své otázce. Přednášky 
byly zejména edukativní, zaměřené na „horká“ témata. Několik 
přednášek bylo zaměřeno na výhled do budoucna – jde v podsta-
tě o expertní odhad vývoje oboru jednotlivými odborníky. Stejně 
důležité jako odborná část je i setkávání pneumologů při nefor-
málních diskusích a při společenském programu. Zejména našim 
hostům z jiných krajů snad přinesla poučení noční prohlídka hradu 
a pobavily je renesanční tance a ohně na hradě. Zážitkem byl i var-
hanní koncert v podání paní prof. Lukšaité-Mrázkové první večer, 
„z jiného soudku“ pak vyprávění Josefa Aloise Náhlovského večer 
druhý. Přidal bych ještě cíl třetí: navázání neformálních kontaktů 
se zástupci farmaceutických a přístrojových firem.

Konference se postupně věnovala několika vybraných tématům – 
infekcím dýchacích cest, bronchologii, astmatu, hrudní chirurgii a tu-

berkulóze. Součástí programu byla i moderovaná diskuse věnovaná 
problematice interakce mezi zdravotníky a pacienty a paralelně pro-
bíhalo jednání sesterské sekce. Proč právě tato témata a která z nich, 
podle Vás, přinesla nejzajímavější sdělení? 

Jak již jsem uvedl, šlo o témata právě v tomto čase pro pneumo-
logy důležitá. Zcela ale chyběla oblast pneumologické onkologie. Na 
podzim bude naše nemocnice pořádat Jihočeské onkologické dny 
zaměřené právě na plicní nádory, proto přednášky na onkologická 
témata odeznějí tam. Na onkologické dny jsme všechny přítomné 
pozvali. Podle ohlasů ale nejvýše bylo hodnoceno téma přesahující 
hranice našeho oboru – o postavení lékaře a pacienta diskutovali 
psycholog, pan prof. Pafko v roli lékaře a právník pan JUDr. Dostál. 
Hlavní téma diskuse bylo stručně řečeno toto: co dělat pro to, aby-
chom se nestali předmětem stížnosti či žaloby u soudu. Diskuse na 
toto téma se protáhla na tři hodiny při zcela zaplněném sále.

Co vás osobně na konferenci nejvíce překvapilo a co nejvíce po-
těšilo?

Jako jihočeskému patriotovi mi bylo milé, že jsme mohli uspořá-
dat setkání v krásném 400 let starém (a přece klimatizovaném) sále 
v nádherném koutu jižních Čech a že kolegyně a kolegové při svém 
odjezdu byli s organizací setkání podle svých slov spokojeni.

Za rozhovor poděkoval Karel Vízner

Prim. MUDr. Václav Šnorek a MUDr. Magdalena Horníková
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Dobrá Voda u Nových Hradů – poutní kostel Panny Marie 
Dobré RadyProf. MUDr. Pavel Pafko, CSc.

Pohled do jednacího sálu

Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc. v diskusi k přednáškám

Nové Hrady – kostel sv. Petra a Pavla
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Nové Hrady

21. – 23. května 2009 se v Nových Hradech konalo již 35. setkání 
pneumologů severních, západních a jižních Čech. Řada účastníků, stejně 
jako já, byla unesena krásným prostředím historických Nových Hradů i je-
ho přírodním okolím. Zdá se, že organizátoři měli při volbě prostředí pro 
konferenci velmi šKastnou ruku. 

Při své účasti na konferenci jsem měl několik možností setkat se i se 
starostou Nových Hradů, Mgr. Vladimírem Hokrem. Jeho 
úvodní vystoupení coby patrona na konferenci i pozdější vyprávění na ná-
dvoří starého hradu dýchalo velkou láskou k městu i hlubokými znalostmi 
jeho historie. Požádal jsem jej, aby nám své město představil.

Pane starosto, Vaše město má bezpochyby co nabídnout domácím 
i zahraničním turistům. Máte-li jej představit jako turistický, lázeň-
ský či pobytový cíl návštěvníku, který v něm dosud nebyl a nic o něm 
neví, co byste doporučil jeho pozornosti?

Naše město se může pochlubit velkým počtem historických pa-
mátek a přírodních zajímavostí. Hlavním lákadlem je návštěva hradu 
s expozicí zaměřenou na šlechtický rod Buquoyů a krásný přírod-
ní park Terčino údolí s historickými Lázničkami a tvrzí Cuknštejn. 
Dalšími navštěvovanými objekty pak jsou kostel sv. Petra a Pavla, 
klášter Servitů, areál zámku, hrobka rodu Buquoyů, barokní lékár-
na, kovárna či koželužna. Od letošního roku mohou turisté zavítat 
také do wellness centra Rezidence, které vzniklo z původního bu-
quoyského sídla ze 17. století. O návštěvu památkových objektů 
je velký zájem, proto v letních měsících zajišjujeme speciální pro-
hlídky s odbornými průvodci.

V posledních letech došlo k nárůstu kulturních akcí, tradiční 
jsou již slavnosti k zahájení a ukončení turistické sezóny, meziná-
rodní festival world music nebo malířské sympozium. V letošním 
roce navíc připravujeme několik akcí k 730. výročí první zmínky 
o našem městě a oslavíme i výročí našich dobrovolných hasičů 
a sportovců. V srpnu také plánujeme otevření speciální výstavy 
připomínající historii města a celého regionu. 

Celé Novohradsko a Novohradské hory jsou doslova rájem pro 
turisty, protože nabízí krásnou téměř nedotčenou přírodu, širokou 
nabídku pěších tras i možností pro cyklisty. Návštěvníci však mo-
hou vedle naší nabídky svůj pobyt doplnit i o návštěvu přírodních 
a kulturních památek v rakouském příhraničí. 

Hlavní období zájmu turistů jsou jarní až podzimní měsíce, v ná-
vaznosti na lyžařské možnosti na obou stranách Novohradských 
hor (sjezdovky, běžecké trasy) však v poslední době dosti stoupá 
i poptávka po zimních pobytech. Mohu tedy říci, že máme návštěv-
níkům co nabídnout po celý rok a určitě se u nás nudit nebudou.

Na Nových Hradech je vidět, že péče o památky je na jednom 
z předních míst. Naše konference se konala v čerstvě zrekonstruova-
né městské Rezidenci Buquoyů. Sázka na lázeňství či wellness poby-
ty a turistický ruch je u města vaší historie, zachovalosti a polohy 
zjevně velmi progresivní strategií. Počítáte ve vašich plánech i s roz-
vojem tzv. kongresové turistiky, tzn. podporou organizace odborných 
setkání různého zaměření ve vašem městě? 

Město se velmi aktivně snaží udržovat památky v dobrém sta-
vu a průběžně dle možností přistupujeme k jejich rekonstrukcím. 

Snažíme se také, aby památky měly i následné využití pro naše 
občany. Oprava bývalé buquoyské Rezidence, která je dominantou 
náměstí, byla velkým úkolem, který se ve spolupráci se strategic-
kým partnerem podařil a dnes můžeme v tomto objektu navázat jak 
na tradici lázeňství, tak rozšířit nabídku pro kongresovou turisti-
ku, jejíž rozvoj zajistilo v minulých letech otevření Akademického 
a univerzitního centra sídlícího v Novém zámku. 

V posledních letech se u nás uskutečnilo mnoho zajímavých 
konferencí či odborných kongresů. Další rozvoj očekáváme v sou-
vislosti s otevřením wellness centra Rezidence, které má dostatečné 
kapacity a zajišjuje i bohatý doprovodný program pro návštěvníky 
či účastníky konferencí.

Za rozhovor poděkoval Karel Vízner

Budova radnice v Nových Hradech
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