


1KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL 3/2009

Editorial

Obrázek na obálce:

Češovské valy

Monumentální až 12 me-
trů vysoké valy obklopu-
jící málo známé hradiště 
o rozloze 36 ha. Datace 
Češovských valů je nejis-
tá, archeologický průzkum 
dosud nebyl proveden 
a povrchové nálezy pro-
kazují osídlení od neoli-
tu po novověk, spekulu-
je se jak o keltském tak 
o slovanském hradišti.

(foto GEUM – Mgr. Karel Vízner)

Sešly se tři sudičky…

Sešly se tři sudičky nad čerstvě narozeným socialistickým zdravotnictvím, aby mu věštily jeho budoucnost. 
Já ti přeji, abys bylo kvalitní, praví první z nich. A dostupné všem, přidá se druhá. A bezplatné, nechce se nechat 
zahanbit třetí. Stejně jako tři mušketýři, i sudičky byly čtyři. A ta čtvrtá, nepozvaná, dostavila se též a přidala 
své přání: A já ti přeji, abys předchozí tři vlastnosti nikdy nemělo všechny najednou. A tak se i stalo.

Košilatý vtip, že? Ale stále žije a platí. Vzpomněl jsem si na něj, když jsem sledoval dnes již zrušené před-
volební klání politických stran. Bez ohledu na mou politickou orientaci (a původně zamýšlené plány reklamních 
agentur o působení na voliče) staly se mi předvolební bilboardy nejen zdrojem zábavy (ostatně jak říkal pan We-
rich, Češi mají srandu ze všeho), ale mnohdy i zamyšlení. Ne snad nad tím, co se ve volebních heslech objevilo, 
ale spíše nad tím, co na nich chybělo.

Hovoří se o tom, že díky celosvětové hospodářské krizi je i naše ekonomika – a potažmo i ostatní oblasti fun-
gování státu (protože vše souvisí se vším) – v problémech. Přestože mám i ekonomické vzdělání, zatím mi nikdo 
z odborníků nedokázal vysvětlit, proč by v případě státu neměla fungovat základní logika, která říká, že dělat 
dluhy není možné donekonečna, že brát je možné jen tam, kde něco je, a že při tepenném krvácení dám v první 
době přednost jeho zastavení před ošetřením oděrek. Přesto se všichni chovají, jako by v případě České republiky 
tato logika neplatila, a poslední (nyní již zrušená) volební kampaň to ukazovala ještě více než ty předchozí. 

Na stránkách Ministerstva financí (www.mfcr.cz) je uveřejněn rozpočet. Snadno tak každý může zjistit, že 
téměř jeho polovina je v kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí. Teprve ta druhá polovina zajiš<uje to, co 
si pod fungováním státu většina z nás představuje, tedy silnice, armádu, školství, kraje, financování vědy (také 
úroky ze státního dluhu) atd. Ministerstva a úřady, které zajiš<ují chod státu, mají tendenci spíše kynout a bu-
jet, než šetřit státní prostředky, ale i při jejich nejlepší vůli toho nemohou změnit moc. Není tajemstvím, že vět-
šina výdajů státu je tzv. mandatorních, tedy daných zákonem a ušetřit na nich se dá jen jeho změnou. A tady je 
ten problém – politici by si totiž museli stoupnout před nás voliče a říci: stát už nemůže být tak štědrý, jako byl, 
a musíme zrušit či omezit tyto a tyto sociální dávky, podpory všeho možného od stavebního spoření po lov vel-
ryb, změnit financování důchodů. A navrhnout odpovídající zákony v tomto směru. Těžko si to však představit 
v praxi, když tématem číslo jedna minulých voleb byl třicetikorunový poplatek u lékaře.

Na stranách politiků je to jasné. A jak je to na straně nás – voličů? Řekl bych, že podobné jako u těch poli-
tiků. Většina z nás, když si kupuje nové rádio, srovná si ceny s kvalitou a při jeho instalaci přečte návod. S roz-
počtem či volebními programy si však takovým úsilím zdaleka jist nejsem.

A jaké tedy bude naše zdravotnictví?

S přáním krásného podzimu
 Karel Vízner

šéfredaktor
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Biologická léčba
těžkého perzistujícího astmatu

Souhrn:
Od 1. srpna 2006 do 31. srpna 2009 jsme indikovali léčbu omalizumabem u 15 ne-

mocných s těžkým perzistujícím astmatem alergického typu. 13 z nich patří do pod-
skupiny obtížně léčitelného astmatu. Biologická léčba omalizumabem byla u těchto 
pacientů indikovaná z důvodu tíže nemoci a omezené kvality života při maximální ast-
matologické medikaci. Efekt léčby jsme hodnotili po 16 týdnech. K datu 31. srpna 2009 
dosáhlo 16 týdnů léčby všech 15 pacientů. U 14 nemocných z tohoto souboru došlo ke 
zmírnění nebo ústupu denních, ranních i nočních symptomů, u 10 nemocných došlo 
ke zlepšení tolerance tělesné námahy. U většiny pacientů jsme registrovali snížení po-
čtu exacerbací astmatu s nutností vyhledání lékařské péče. Ve sledovaném šestnácti-
týdenním intervalu jsme pro těžkou protrahovanou exacerbaci hospitalizovali pouze 
jednu pacientku. U 10 pacientů došlo ke zlepšení plicních funkcí, u některých z nich 
jsme zaznamenali úplnou normalizaci ventilačních parametrů. U 14 nemocných ze sle-
dovaného souboru došlo k redukci spotřeby záchranné medikace v průměru o 50 %, 
ve třech případech jsme snížili dávku systémových kortikoidů, ve dvou případech se 
je podařilo vysadit úplně. Snížení dávky inhalačních kortikoidů jsme dosáhli u čtyř 
nemocných. Ve většině případů došlo ke zlepšení kontroly astmatu.

Summary:
The biological treatment of a severe persistent asthma 
We indicated omalizumab treatment in 15 patients with severe persistent allergic-

-type asthma in the period between August 1st, 2006 and August 31st, 2009. 13 patients 
fell into a subgroup of hard to control asthma. The biologic treatment with omalizu-
mab was indicated in these patients because of a severity of their disease and their 
reduced quality of life despite maximal asthma treatment. The treatment effect was 
assessed after 16 weeks. All 15 patients completed 16 weeks of treatment till August 
31st, 2009. A reduction or a cessation of symptoms during day, morning and night was 
seen in 14 patients in this group, an improvement of a physical exertion was seen in 
10 patients. A reduction of asthma exacerbations demanding medical attention was 
seen in most patients. We hospitalized only 1 female patient for severe prolonged 
exacerbation during the studied period of 16 weeks. An improvement of pulmonary 
functions was seen in 10 patients, in some of them ventilatory parameters were com-
pletely normalized. An average 50% reduction of a use of rescue treatment was seen 
in 14 patients in the studied group, we reduced a dose of systemic corticosteroids in 
3 cases, and in 2 cases a withdrawal of corticosteroids was possible. A reduction of 
a dose of inhalatory corticosteroids was achieved in 4 patients. An improvement of 
asthma control was seen in most cases.

Kindlová, D., Skřičková, J. Biologická léčba těžkého perzistujícího astmatu. Kazuistiky v alergologii, pneu-
mologii a ORL 6, č. 3: 4 –12, 2009.

Klíčová slova:
� bronchiální astma
� omalizumab
� terapie
� biologická léčba

Key words:
� bronchial asthma
� omalizumab
� therapy
� biologic treatment

Dagmar Kindlová, Jana Skřičková
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno 
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BIOLOGICKÁ LÉČBA TĚŽKÉHO PERZISTUJÍCÍHO ASTMATU

Úvod:
Astma je hlavní chronickou chorobou dýchacích cest, která je 

celosvětově významným zdravotnickým, ale i společenským pro-
blémem. V ekonomicky vyspělých zemích představují náklady na 
prevenci, diagnostiku i léčbu bronchiálního astmatu 1–2 % z cel-
kových výdajů na zdravotní péči. Náklady, které vznikají u neléče-
ného astmatika, jsou ještě mnohem vyšší. Astmatem jsou posti-
ženi lidé všech věkových skupin. Jde o onemocnění nevyléčitelné, 
ale ve většině případů velmi dobře reagující na terapii. Velká část 
nemocných má při správně vedené léčbě astma pod kontrolou, 
jsou stabilizovaní, bez příznaků. Existuje však skupina nemoc-
ných s obtížně léčitelným astmatem, kteří i přes adekvátní terapii 
při dobré compliance a adherenci k léčbě trpí každodenními pří-
znaky astmatu. Bronchiální astma je vždy zánětlivým onemoc-
něním dýchacích cest, ale není vždy onemocněním alergickým. 
Astma spojené s atopií se označuje jako alergické astma, astma 
bez průkazu alergie se označuje jako astma nealergické. A právě 
u nemocných s těžkým perzistujícím astmatem alergického typu, 
kteří nemají svoje onemocnění pod kontrolou, lze za splnění urči-
tých indikačních podmínek zlepšit kontrolu jejich nemoci podá-
váním biologické léčby.

 

Etiopatogeneze alergického astmatu
IgE protilátky hrají klíčovou roli v rozvoji časné fáze alergic-

ké reakce, tedy i v rozvoji astmatu alergického typu. Senzibiliza-
ce je prvním krokem v kaskádě alergického zánětu; zahrnuje pro-
dukci IgE plazmatickými buňkami, které vznikají transformací B 
lymfocytů pod vlivem cytokinů produkovaných Th2 lymfocyty. 
Pokud alergik přijde do styku s alergenem, na který je senzibili-
zován, začnou se v organismu tvořit specifické IgE, jejichž část 
cirkuluje v krevním oběhu a část se v další následné fázi váže na 
mastocyty a jiné buňky se specifickým receptorem. Jde o časnou 
fázi alergické reakce, která nastává během několika minut po ex-
pozici alergenu. Při dalším kontaktu pacienta s tímto alergenem 
se IgE naváže přímo na povrch žírných buněk, což spustí produk-
ci cytokinů – primárních mediátorů (histamin, leukotrieny LTD4, 
LTC4 a LTE4, prostaglandiny) a chemotaktických faktorů (inter-
leukin 8, eotaxin, RANTES). Poté následuje pozdní fáze alergic-
kého zánětu, kdy uvolněné mediátory stimulují proudění tekuti-
ny z krevních cév do okolních tkání, což vede k lokálnímu otoku, 
adhezím a infiltraci tkání imunitními buňkami podobnými baso-
filům, Th2 buňkám a dále k infiltraci eozinofily, které hrají klíčo-
vou roli u astmatického zánětu. Granule v eozinofilech obsahují 
proteiny (podobné jako bazické proteiny, peroxidáza, kolagenáza 
apod.), které po uvolnění způsobují poškození tkání. Tyto procesy 
tedy vedou jak k poškození tkání, tak k bronchokonstrikci, edému 
bronchiální sliznice a produkci hlenu, jejichž následkem je bronchi-
ální obstrukce. Ta způsobuje – jak již bylo výše uvedeno – potíže, 
které se u pacientů projevují jako kašel, tlak na hrudi, pískání či 
hvízdání za hrudní kostí či krátký dech. Imunomodulační účinek 

IgE je však daleko širší, nebod buněčné receptory pro IgE moleku-
ly jsou přítomné téměř na všech imunokompetentních buňkách 
(Bousquet et al. 2005). 

Biologická léčba těžkého perzistujícího 
astmatu alergického typu

Vyvstává otázka, co to vlastně je biologická léčba. Jedná se 
o moderní terapeutický trend, který zasahuje na buněčné úrovni. 
Většinou jde o preparáty bílkovinné povahy, které jsou připravo-
vány pomocí technologie molekulární biologie. Převážně jsou to 
protilátky, fúzní proteiny nebo různé cytokiny, které dokáží cíleně 
ovlivňovat určité buněčné struktury důležité pro rozvoj onemoc-
nění zprostředkovaných zejména imunitním systémem. 

Od roku 2005 jsou v dokumentu GINA do léčebného schéma-
tu pacientů s IgE mediovaným alergickým fenotypem bronchiál-
ního astmatu zařazeny anti-IgE protilátky (omalizumab). V Čes-
ké republice jsou vedeny jako léky ke zlepšení kontroly astmatu 
u dospělých a dospívajících (12letých a starších) pacientů trpících 
těžkým perzistujícím astmatem nebo jeho podskupinou – obtíž-
ně léčitelným astmatem alergického typu. Omalizumab patří do 
skupiny preventivních antiastmatik, protože zlepšuje dlouhodo-
bou kontrolu astmatu společně se snížením spotřeby záchranné 
medikace a perorálních kortikoidů. 

Omalizumab (firemní název Xolair, spolupráce firem Genen-
tech a Novartis) je humanizovaná monoklonální protilátka vyrobe-
ná technologií rekombinantní DNA v linii savčích buněk vaječní-
ků čínských křečků. Z 95 % je tvořena lidským imunoglobulinem 
podtřídy G1 (IgG1), ke kterému je v oblasti hypervariabilních úse-
ků připojena myší anti-IgE protilátka.

Anti-IgE se snaží přerušit kaskádu alergického zánětu hned 
v počátku – tedy v jeho časté fázi, a to především neutralizací funk-
ce IgE molekuly (Holgate et al. 2005; Hanf et al. 2006; Krčmová 
2008; SPC Xolair).

Omalizumab se selektivně váže na konstantní doménu Fc epsi-
lon 3 lidského IgE (SPC Xolair), čímž snižuje volné IgE. Subkután-
ně aplikovaná anti-IgE protilátka je schopna v závislosti na výšce 
dávky snížit volné IgE až o 96–99 % původní hodnoty (Boushey 
2001; Krčmová 2008).

Snížení volného IgE v séru a omezení jeho vazby na vysoko-
afinitní receptory zamezuje degranulaci efektorových buněk, což 
má za následek snížení aktivace buněk zánětu s následnou reduk-
cí receptorů Fc epsilon RI na mastocytech a basofilech (Barnes 
2000; Krčmová 2008). V průběhu léčby omalizumabem (studij-
ní fáze I) byla sledována denzita vysokoafinitních receptorů na 
basofilech a v rozmezí tří měsíců byl zaznamenán jejich význam-
ný pokles – z 220 000 na 8 300 Fc epsilon RI/basofil (Fahy et al. 
1997; D’Amato 2003; Krčmová 2008).

Omalizumab je schopen vazby s molekulami IgE exprimovaný-
mi na B lymfocytech, což vede k inhibici produkce nových IgE pro-
tilátek. V randomizovaných dvojitě zaslepených klinických studiích 

Dalton John (1766–1844) – britský chemik a fyzik. Pocházel z kvakerské rodiny a po většinu svého života se živil jako učitel. Od roku 1817 byl předsedou Manchester Literary and 
Philosophical Society. Svůj vědecký zájem věnoval meteorologii a fyzice, postuloval atomovou teorii, objevil Daltonův zákon parciálních tlaků. V oblasti medicíny se proslavil popi-
sem vrozené barvosleposti, která dnes nese jeho jméno – daltonismus (zdroj informací: archiv redakce).
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BIOLOGICKÁ LÉČBA TĚŽKÉHO PERZISTUJÍCÍHO ASTMATU

astmatických pacientů bylo prokázáno, že terapie omalizumabem 
významně redukuje časnou a pozdní bronchokonstrikci, a to jak 
při nespecifické provokaci metacholinem, tak příčinným alergenem 
(Fahy et al. 1997; D’Amato 2003; Krčmová 2008).

Omalizumab ovlivňuje také expresi receptorů na antigen pre-
zentujících buňkách, čímž zásadně zasahuje do mechanismu akti-
vace T lymfocytů. Byl dokladován pokles intracelulárního interleu-
kinu 2, interleukinu 13 a faktoru stimulujícího kolonie granulocytů 
a makrofágů v T lymfocytech (Krčmová 2008).

Z hlediska bezpečnosti léčby je podstatné, že anti-IgE protilát-
ka není schopna vazby s IgE, které jsou již navázány na mastocy-
tech, její aplikace tedy není provázena anafylaktogenními účinky, 
a to v důsledku přemostění navázaných IgE molekul. Vytvořené 
solubilní komplexy IgE s omalizumabem jsou trimery až hexame-
ry o maximální molekulové hmotnosti 1 000 000 daltonů, a nejsou 
proto schopny aktivovat komplementový systém. Komplexy anti-
-IgE-IgE jsou vychytávány v retikuloendotelovém systému, převáž-
ná část se vylučuje močí a není akumulována v glomerulech ledvin, 
intaktní IgG je vylučován také žlučí (Busse et al. 2001;  D’Amato 
2003; Krčmová 2008).

Zjednodušeně lze říci, že molekula omalizumabu vazbou na 
volné sérové IgE zabrání vazbě IgE na receptory buněk bez vyvo-
lání anafylaktoidní reakce.

Zařazovací kritéria pro biologickou léčbu anti-IgE 
protilátkami (omalizumabem)

• dospělí jedinci nad 12 let věku s diagnózou těžkého perzistující-
ho nebo obtížně léčitelného astmatu alergického původu, kteří 
mají správně stanovenou diagnózu bronchiálního astmatu dle 
kritérií GINA a zároveň u nich byla vyvinuta maximální snaha 
o diagnostiku a léčbu onemocnění komplikujících průběh ast-
matu (např. rinosinusitida, refluxní nemoc jícnu apod.)

• pacienti s průkazem pozitivity celoročního vzdušného alergenu 
kožními testy nebo reaktivitou in vitro, s průvodní klinickou 
vazbou na alergenové spouštěče

• pacienti s FEV1 nižším než 80 % náležité hodnoty
• pacienti mající v průběhu posledního roku dokumentované mi-

nimálně dvě těžké exacerbace astmatu navzdory vysokým den-
ním dávkám inhalačních kortikoidů (beklomethason více než 
2 000 µg v celkové denní dávce, budesonid více než 1 600 µg 
v celkové denní dávce, nebo fluticason 1 000 µg v celkové den-
ní dávce) a aditivní léčbě theofyliny, antileukotrieny a dlouho-
době působícími beta2-mimetiky, nebo trvalé či intermitentní 
léčbě perorálním kortikoidem 

• pacienti dodržující zákaz kouření
• vstupní hladina celkového IgE v rozmezí 30–700 IU/ml 

výchozí hodnota 
IgE (IU/ml)

tělesná hmotnost (kg)

>20–25 >25–30 >30–40 >40–50 >50–60 >60–70 >70–80 >80–90 >90–125 >125–150

≥ 30–100 75 75 75 150 150 150 150 150 300 300

>100–200 150 150 150 300 300 300 300 300

> 200–300 150 150 225 300 300

> 300–400 225 225 300
podávání každé dva týdny 

viz tab. č. 2> 400–500 225 300

> 500–600 300 300

> 600–700 300

Tab. č. 1: Výpočet dávky omalizumabu (Xolairu) v miligramech dle hladiny celkového IgE a tělesné hmotnosti pacienta – PODÁ-
VÁNÍ KAŽDÉ 4 TÝDNY subkutánní injekcí

výchozí hodnota 
IgE (IU/ml)

tělesná hmotnost (kg)

>20–25 >25–30 >30–40 >40–50 >50–60 >60–70 >70–80 >80–90 >90–125 >125–150

≥ 30–100

>100–200 podávání každé 4 týdny
viz tab. č. 1

225 300

> 200–300 225 225 225 300 375

> 300–400 225 225 225 300 300

> 400–500 225 225 300 300 375 375

> 500–600 225 300 300 375 viz poznámka

> 600–700 225 225 300 375

Tab. č. 2: Výpočet dávky omalizumabu (Xolairu) v miligramech dle hladiny celkového IgE a tělesné hmotnosti pacienta – PODÁ-
VÁNÍ KAŽDÉ 2 TÝDNY subkutánní injekcí

poznámka: NEPODÁVAT – pro doporučení dávkování není dostatek údajů
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Pozn.: u pacientů s IgE nižším než 76 IU/ml je méně pravdě-
podobné, že se projeví přínos přípravku; ošetřující lékař se musí 
ujistit, že pacienti s IgE nižším než 76 IU/ml mají před začátkem 
léčby prokázanou in vitro reaktivitu (RAST) na celoroční vzduš-
ný alergen.

Výpočet dávky a frekvence dávkování se odvozuje z hmotnos-
ti pacienta a sérové koncentrace IgE (viz tabulky č. 1 a 2). Látka 
se u všech pacientů podává přísně subkutánně do oblasti muscu-
lus deltoideus ramene. Pokud je z jakéhokoliv důvodu vyloučena 
aplikace do oblasti deltového svalu, může se injekce alternativně 
aplikovat do stehna. Efekt léčby se hodnotí po 16 týdnech na pod-
kladě klinického obrazu (ranní, denní a noční symptomy, spotřeba 
úlevové medikace, vliv na pohybovou aktivitu, vliv na počet, frek-
venci a délku akutních exacerbací astmatu, vliv na počet nutných 
hospitalizací pro zhoršení astmatu apod.). Při tomto hodnocení 
mohou pomoci také dotazníky kvality života (AQLQ – Asthma 
Quality of Life Questionnaire, tj. dotazník kvality života astma-
tika; Mini-AQLQ; ACT – Asthma Control Test, tj. test kontroly 
astmatu; ACQ – Asthma Control Questionnaire, tj. dotazník kon-
troly astmatu apod.), případně vliv terapie na výsledky funkčního 
vyšetření (spirometrie, bodypletysmografie, bronchodilatační test, 
vrcholová výdechová rychlost). Rozhodnutí o pokračování léčby 
by mělo být založeno na tom, zda je patrné zlepšení z hlediska 
celkové kontroly astmatu. 

V průběhu biologické léčby omalizumabem zjišdujeme něko-
likanásobné zvýšení hladiny celkového IgE, protože běžnými la-
boratorními metodami detekujeme právě tento parametr, nikoliv 
hladinu volného IgE, které v průběhu biologické léčby naopak vý-
znamně klesá (až o 96–99 % původní hodnoty – viz výše). Hodno-
ty celkového IgE jsou zvýšené během léčby a až po dobu jednoho 
roku po jejím ukončení. Při znovuzavedení léčby omalizumabem 
dříve než jeden rok od jejího přerušení by proto stanovení nové 
dávky mělo být založeno na výchozích hodnotách hladin sérového 
IgE získaných při zahájení terapie. Pro výpočet dávky mohou být 
celkové hladiny IgE znovu stanoveny, jestliže léčba omalizumabem 
byla přerušena déle než jeden rok (SPC Xolair). Dále je vhodné 
v průběhu léčby anti-IgE protilátkami monitorovat hladinu trom-
bocytů, jaterních testů, renálních funkcí a glykémie. 

Cíl práce
Cílem naší práce je prospektivní analýza 15 pacientů s dia-

gnózou těžkého perzistujícího astmatu alergického typu, kteří 
byli v letech 2006–2009 na Klinice plicních nemocí a tuberkulózy 
FN Brno-Bohunice indikováni k biologické léčbě omalizumabem. 
Zaměřili jsme se na hodnocení vlivu biologické léčby na kontro-
lu astmatu. Sledovali jsme ovlivnění ranních, denních a nočních 
příznaků, námahové dušnosti, dále vliv na spotřebu záchranné 
medikace, na možnost snížení dávky systémových, případně in-
halačních kortikoidů a na kvalitu života nemocného.

Soubor nemocných
Na naší klinice jsme od 1. srpna 2006 do 31. srpna 2009 indi-

kovali léčbu omalizumabem (Xolairem) u 15 nemocných. Jedná se 
o pacienty ve věku 26–58 let, mezi zařazenými je 7 žen a 8 mužů. 
Všech 15 pacientů trpí těžkým perzistujícím astmatem alergického 

BIOLOGICKÁ LÉČBA TĚŽKÉHO PERZISTUJÍCÍHO ASTMATU

typu, přičemž 13 pacientů patří do podskupiny obtížně léčitelného 
astmatu, 13 pacientů je kortikodependentních a jeden pacient má 
aspirin-senzitivní astma. Léčba omalizumabem byla u těchto pa-
cientů indikována z důvodu tíže nemoci a omezené kvality života 
i při maximální astmatologické medikaci. Všichni pacienti splňo-
vali výše uvedená vstupní kritéria. Dávku jsme vypočítávali podle 
hmotnosti pacienta a sérové koncentrace celkového IgE (viz tabulky 
č. 3 a 4). Látka byla u všech pacientů podávána subkutánně do m. 
deltoideus. Efekt léčby jsme hodnotili po 16 týdnech.

Před zahájením aplikace omalizumabu měli dva pacienti těž-
kou obstrukční ventilační poruchu, jeden pacient středně těžkou 
kombinovanou ventilační poruchu, sedm pacientů středně těžkou 
obstrukční ventilační poruchu a pět pacientů lehkou obstrukci.

parametr hodnota

vstupní hladina celkového IgE 50–677 IU/ml

průměrná vstupní hladina celkového IgE 215,33 IU/ml

vstupní tělesná hmotnost pacientů 49–99 kg

průměrná tělesná hmotnost 76,8 kg

Tab. č. 3: Hodnoty parametrů určující výpočet dávky a frek-
venci aplikací omalizumabu u našeho souboru nemocných

dávka frekvence podávání počet pacientů

300 mg
1× měsíčně 7

1× za 14 dní 5

225 mg
1× měsíčně 2

1× za 14 dní 1

Tab. č. 4: Aplikované dávky omalizumabu u našeho souboru 
nemocných

medikace počet pacientů

perorální glukokortikoidy 13

• Medrol (4–60 mg/den) 12

• Prednison (10–20 mg/den) 1

fixní kombinace LABA + IKS 15

theofyliny s prodlouženým účinkem 15

antileukotrieny 14

antihistaminika 15

anticholinergika 13

SABA dle potřeby 15

lokální kortikoidy • do nosu 13

                             • do očí 10

Tab. č. 5: Vstupní terapie bronchiálního astmatu a alergic-
kých projevů u sledovaných pacientů 

LABA – dlouhodobě působící beta2-mimetika; SABA – krátkodobě působící beta2-mi-
metika; IKS – inhalační kortikosteroidy
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V souboru mělo všech 15 pacientů prokázanou polyvalentní 
alergii, 13 pacientů trpělo alergickou rýmou, 10 pacientů alergic-
kou konjunktivitidou a dva pacienti měli atopickou dermatitidu. 
Vstupní medikace viz tabulka č. 5.

Hodnocení efektu léčby
Efekt léčby omalizumabem byl hodnocen po 16 týdnech (k 31. 

srpnu 2009 dosáhlo 16 týdnů léčby všech 15 indikovaných pa-
cientů).

U 14 nemocných z celkového počtu došlo po 16 týdnech léč-
by omalizumabem ke zmírnění nebo ústupu denních i nočních 
symptomů, u 10 pacientů došlo ke zlepšení tolerance tělesné ná-
mahy. U všech 15 pacientů jsme zaznamenali snížení počtu exa-
cerbací astmatu s nutností vyhledání lékařské péče. V prvních 16 
týdnech léčby omalizumabem byli lékařem ošetřeni dva pacienti 
pro akutní exacerbaci bronchiálního astmatu. Ve stejném období 
jsme pro těžkou a protrahovanou akutní exacerbaci bronchiálního 
astmatu hospitalizovali jednu pacientku. I při hodnocení plicních 
funkcí jsme zaznamenali povzbudivé výsledky. U 10 pacientů do-
šlo ke zlepšení plicních funkcí (u některých z nich i k jejich úplné 
normalizaci), u ostatních pacientů zůstaly plicní funkce nezmě-
něny. Omalizumab může u astmatických pacientů s koinciden-
cí alergických chorob příznivě ovlivnit i tyto přidružené nemoci 
– u většiny pacientů došlo ke zmírnění příznaků alergické rýmy, 
zmírnění nebo vymizení příznaků alergické konjunktivitidy a ato-
pického ekzému.

Většina pacientů z hodnoceného souboru udávala zmírnění 
a zkrácení průběhu infektu. Ve sledovaném souboru jsme zazna-
menali snížení použití záchranné medikace (došlo k redukci spo-
třeby záchranných krátkodobě působících beta2-mimetik přibliž-
ně o 50 %), redukci dávek inhalačních či perorálních kortikoidů 
a ve dvou případech se podařilo systémové kortikoidy úplně vy-
sadit (viz tabulka č. 6).

V průběhu léčby jsme zaznamenali u pěti pacientů zvýšení 
hmotnosti (od 2 do 7 kilogramů), u dvou pacientek po aplikaci 
omalizumabu bolest hlavy, u tří pacientů lokální reakci ve smyslu 
erytému, chřipkové projevy u jednoho pacienta, zhoršení přízna-
ků lupénky, bolestivost musculus deltoideus a zhoršení psychic-
kých potíží taktéž u jednoho pacienta. Téměř výlučně se jednalo 
o první nebo druhou dávku omalizumabu, při dalších aplikacích 
jsme již tyto nežádoucí projevy nezaznamenali. U žádného z výše 
uvedených pacientů nebylo v průběhu 16 týdnů léčby omalizuma-
bem nutno přerušit či ukončit terapii z důvodu výskytu nežádou-
cích účinků. V následujícím období byla terapie ukončena u čtyř 
pa cientů – u dvou pro sníženou compliance (bez udání důvodu 

přestali docházet k aplikacím i plánovaným pravidelným kontro-
lám), dva pacienti byli označeni jako non-respondeři a z léčby tedy 
neprofitovali (jedna pacientka po 16 týdnech, u druhého pacienta 
bylo podávání omalizumabu ukončeno až po 18 měsících léčby – 
tento nemocný do 15. měsíce z léčby profitoval, od konce 15. mě-
síce však došlo k postupnému zhoršení až po vznik non-respon-
dence). U jedné pacientky byla léčba omalizumabem přerušena na 
vlastní žádost pro graviditu (pozn.: omalizumab patří do skupiny 
B, je ho tedy s určitou opatrností možno podávat i v těhotenství) 
– nyní nemocná opět v léčbě pokračuje a profituje z ní, přerušení 
trvalo celkem 11 měsíců.

Diskuse
S nástupem omalizumabu se významně mění kvalita života 

nemocných s těžkým perzistujícím a obtížně léčitelným astma-
tem alergického typu. Počátky vývoje molekuly omalizumabu sa-
hají až k přelomu 80. a 90. let minulého století. Do klinické praxe 
byl poprvé uveden v USA v červnu 2003 a postupně byl registro-
ván i v dalších zemích – v Kanadě, Austrálii, na Novém Zélandu, 
v Mexiku. V Evropské unii je zaregistrován EMEA (European Me-
dicine Evaluation Agency) od října 2005 (Davis 2004; Krčmová 
2008). V České republice byl omalizumab (Xolair) poprvé apli-
kován v květnu 2006. Od 1. srpna 2008 je v indikovaných přípa-
dech hrazen zdravotními pojišdovnami (jeho podávání je vázáno 
na specializovaná centra).

Od zavedení anti-IgE do klinické praxe byl omalizumab apli-
kován minimálně 55 000 pacientů. Uvedení léku do klinické praxe 
předcházely četné klinické studie. V současné době existují pře-
svědčivá data o účinnosti a bezpečnosti omalizumabu z celkem 
sedmi studií, do kterých bylo zařazeno více než 7 500 pacientů 
s astmatem a alergickou rýmou (Holgate et al. 2001; Ayres et al. 
2004; Holgate et al. 2004; Vignola et al. 2004; Bousquet et al. 2005; 
Humbert et al. 2005; Krčmová 2008). Rozbor dat z provedených 
studií prokázal, že omalizumab je schopen bez ohledu na pohlaví, 
věk či vstupní hodnotu celkového IgE snižovat četnost exacerbací 
bronchiálního astmatu. Nejvýraznější zlepšení bylo dokumentová-
no právě ve skupině těžkých astmatiků. Počet exacerbací astmatu 
u pacientů léčených omalizumabem byl snížen o 38 % a frekven-
ce návštěv na lékařských pohotovostech se snížila o 47 % ve srov-
nání s kontrolními skupinami. Mezi studiemi byla svým způso-
bem výjimečná studie INNOVATE, která se zaměřila na pacienty 
s těžkým perzistujícím astmatem pod nedostatečnou kontrolou 
navzdory léčbě vysokými dávkami inhalačních kortikoidů, inha-
lačními beta2-mimetiky s dlouhodobým účinkem a další aditivní 
terapii. Omalizumab byl podáván po dobu 28 týdnů. V klinicky 
obtížné skupině astmatiků bylo dokladováno, že omalizumab při-
daný ke komplexní astmatologické léčbě podle GINA (stupeň 4) je 
schopen snižovat četnost exacerbací astmatu (definovaných jako 
nutnost užití systémového kortikoidu) o 26 % ve srovnání s před-
chozím stavem (poměr exacerbací u omalizumabu: 0,68; u place-
ba: 0,91) a vznik těžkých exacerbací (nutnost podání systémových 
kortikoidů + vrcholový výdechový průtok nižší než 60 % osobního 
maxima) redukuje o 50 % (Humbert et al. 2005; Krčmová 2008). 
Redukce exacerbací, návštěv na lékařské pohotovosti a zmírnění 
astmatických symptomů vedlo u léčených pacientů ke zlepšení 
kvality života (Beeh et al. 2005; Krčmová 2008).

BIOLOGICKÁ LÉČBA TĚŽKÉHO PERZISTUJÍCÍHO ASTMATU

dosažené změny medikace počet pacientů

snížení spotřeby záchranné medikace 14

snížení dávky perorálních glukokortikoidů 3

úplné vysazení perorálních glukokortikoidů 2

snížení dávky inhalačních kortikoidů 4

Tab. č. 6: Změny ve vstupní astmatologické medikaci po 
16 týdnech terapie omalizumabem
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Studie s omalizumabem prokázaly, že lék je obecně velmi dob-
ře tolerován a že frekvence a skladba nežádoucích příhod byla ob-
dobná jako ve skupině užívající placebo. Jsou citovány i studie, při 
kterých byla dokladována účinnost omalizumabu u pacientů s diag-
nózou sezónní alergické rinitidy. Bylo prokázáno signifikantní zlep-
šení skóre nosních příznaků a snížení spotřeby antihistaminik ve 
srovnání s placebovou skupinou (Casale et al. 1997; Adelroth et 
al. 2000; Krčmová 2008).

Také v českých podmínkách máme vynikající zkušenosti s po-
dáváním anti-IgE protilátek. K 5. květnu 2009 je ve specializova-
ných centrech v ČR omalizumab aplikován 73 pacientům. Ve vět-
šině případů zatím pozorujeme zlepšení kontroly astmatu, které 
je provázeno zlepšením kvality života pacientů, daří se redukovat 
množství záchranné medikace, dochází ke zlepšení nebo ústupu 
ranních, denních i nočních příznaků, pozorujeme zvýšení tole-
rance tělesné námahy, snížení počtu i intenzity akutních exacer-
bací, daří se redukovat počet hospitalizací pro zhoršení astmatu, 
v některých případech se podařilo zredukovat inhalační nebo sys-
témové kortikoidy.

Závěr
Při terapii humanizovanými monoklonálními protilátkami an-

ti-IgE na Klinice plicních nemocí a tuberkulózy ve FN Brno-Bohu-
nice jsme zaznamenali u většiny pacientů ze souboru objektivní 
i subjektivní zlepšení stavu. Došlo ke snížení počtu exacerbací, 
hospitalizací i neplánovaných ambulantních ošetření. Ve většině 
případů došlo ke zvýšení tolerance tělesné zátěže, k ústupu nebo 
zmírnění denních i nočních symptomů, ke zmírnění alergických 
projevů. U všech pacientů se podařilo zredukovat spotřebu zá-
chranné medikace o 50 %, u některých pacientů se podařilo vy-
sadit nebo zredukovat léky s vážnými nežádoucími účinky. I když 
se jedná o velmi malý soubor nemocných, můžeme říci, že léčbou 
bylo dosaženo úplné, nebo alespoň částečné kontroly bronchiálního 
astmatu. Dosažení kontroly nad astmatem koreluje s lepší kvalitou 
života nemocného a nižší potřebou lékařské péče. 

Kazuistika
Do Centra pro obtížně léčitelné astma při Klinice plicních ne-

mocí a tuberkulózy FN Brno-Bohunice byla v roce 2006 ze spá-
dového alergologického pracoviště odeslána 31letá žena s žádostí 
o převzetí do péče pro tíži stavu. Jednalo se o pacientku s diagnó-
zou obtížně léčitelného astmatu alergického typu, které bylo kor-
tikodependentní a pod nedostatečnou kontrolou při zavedené an-
tiastmatické medikaci. 

Vzhledem k tomu, že pacientka měla zdravotní potíže od svého 
raného dětství, nemoc brala jako přirozenou součást svého života 

a jak sama říkala, „naučila se s ní žít“ – od dvou let se u ní začal 
objevovat poměrně úporný atopický ekzém, který nejenže jí přiná-
šel (zejména v období puberty) spoustu estetických nepříjemnos-
tí, ale také mnoho nocí „proškrábala“. Ve třech letech se k atopic-
kému ekzému přidala alergická rinitida, takže dětství a dospívání 
prožila v inkriminovaném období od jara do podzimu (zejména 
když kvetly časné i pozdní trávy a následně pelyněk) s ucpaným 
nosem a kapesníkem v ruce. Od 10 let se začaly postupně objevovat 
astmatické potíže a alergická konjunktivitida, které byly zpočátku 
vázané na námahu a sezónu květu trav a pelyňku. Postupně však 
došlo ke zvýraznění intenzity potíží, nemocnou začala obtěžovat 
i noční dušnost, zvyšovala se frekvence a intenzita denních i ran-
ních příznaků celoročně. Ke zpomalení progrese potíží přispělo 
období, kdy se na trh dostaly inhalační systémy, a to zejména fix-
ní kombinace dlouhodobě působících beta2-mimetik a inhalač-
ních kortikosteroidů. Přibližně rok bylo její astma pod kontrolou. 
V následujících letech byla vzhledem k postupující progresi potíží 
postupně navyšována antiastmatická léčba. 

Na naše pracoviště se nemocná dostala s maximální antiast-
matickou medikací: 2 000 µg inhalačního kortikoidu flutikaso-
nu denně (v preparátech Seretide Diskus 50/500 1-0-1 a Flixoti-
de Diskus 500 1-0-1), methylprednisolon (Medrol 40 mg denně; 
v okamžiku přebírání do naší péče ho užívala již pátým rokem), 
dále montelukast (Singulair tbl 10 mg 0-0-1), theofylin (Theoplus 
300 mg 1-0-1), salbutamol (Ventolin N aer. dle potřeby při potí-
žích), dále užívala tiotropium-bromid (Spiriva inh plv cps 12 µg 
1-0-0), levocetirizin (Xyzal tbl 0-0-1), budesonid (Rhinocort Aqua 
nas spr 0-0-1), kombinaci antazolinu a tetryzolinu (Spersallerg oph 
gtt dle potřeby), omeprazol (Helicid 20 mg tbl 0-0-1), rozpustné 
kalcium a hormonální antikoncepci. 

Nad nemocí postupně pacientka i medicína ztrácely kontro-
lu, kvalita pacientčina života byla velmi špatná. I přes tíži svého 
onemocnění se mladá žena snažila žít aktivním životem, měla 
spoustu koníčků, ale postupně přestávala stačit svým vrstevní-
kům i zájmům, což se odráželo i na její psychice. V době přebírá-
ní do péče našeho pracoviště trpěla velmi obtěžujícími ranními 
i denními příznaky – po probuzení se musela pohybovat velmi 
pomalu, nebod sebemenší zrychlení vedlo k dušnosti, zadýchala 
se při oblékání, i taková činnost jako ranní čištění zubů způsobo-
valo obtěžující dušnost, kterou musela řešit opakovanou aplikací 
záchranné medikace (Ventolin). Téměř do 10 hodin dopoledne se 
musela „rozdýchávat“, aby byla v omezené míře schopna běžné-
ho života. Nemohla se „od srdce zasmát“, nebod smích vždy vedl 
k záchvatu dušnosti, pro téměř trvalou dušnost se nebyla schop-
na pořádně najíst, trpěla nechutenstvím. Taktéž noční příznaky 
byly velmi alarmující: musela usínat vsedě, již po dvou hodinách 
spánku byla buzena pískoty za hrudní kostí a suchým dráždivým 
kašlem, v průběhu každé noci se probouzela pro astmatické po-
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tíže přibližně 3–4krát. Nikoho jistě nepřekvapí, že se ráno cítila 
unavená a nevyspalá. Pro své pěší pochůzky vyhledávala spíše ro-
vinatý terén, protože chůze po rovině ji nečinila výraznější potíže, 
ale nebyla schopna vyjít mírný kopec „bez těžkého astmatického 
záchvatu“. Denně si aplikovala v rámci záchranné medikace Ven-
tolin přibližně 10krát s krátkodobou úlevou. Denně užívala 40 mg 
Medrolu, který vedl ke zvýšení hmotnosti, jiné nežádoucí účinky 
se bohudík při jeho užívání neprojevily. 

Diagnóza bronchiálního astmatu byla stanovena na podkladě 
anamnézy, klinického obrazu a pozitivního bronchokonstrikční-
ho (dle dokumentace) a bronchodilatačního testu s Ventolinem. 
Vzhledem k jasným klinickým i anamnestickým údajům, které byly 
potvrzeny pozitivními testy s průkazem bronchiální hyperreak-
tivity, jsme v tomto konkrétním případě bronchoskopické vyšet-
ření k ověření morfologické diagnózy astmatu neindikovali. Byly 
vyloučeny, resp. zaléčeny komorbidity. Nemocná absolvovala ORL 
vyšetření včetně přímé rinoskopie a RTG paranazálních dutin. 
Byla diagnostikována chronická pansinusitida, která byla opako-
vaně operačně řešena a pacientka je v pravidelném sledování ORL 
specialisty. Vyšetřením ve spánkové laboratoři byl vyloučen syn-
drom obstrukční spánkové apnoe. pH-metrickým vyšetřením byl 
diagnostikován gastroezofageální reflux – do medikace byl přidán 
omeprazol, nemocná je v pravidelném sledování gastroenterologa. 
Alergologickým vyšetřením byly prokázány pozitivní specifické IgE 
protilátky v séru proti Alternaria sp., travinám, pelyňku a kočičímu 
epitelu, vzhledem k tíži stavu nebylo možno provést prick testy. 
Na základě alergologické intervence byla nasazena antihistaminika 
a zavedena režimová opatření. Laboratorně bylo vyloučeno one-
mocnění štítnice i deficit alfa-1-antitrypsinu, screeningové auto-
protilátky ANA, ANCA i ENA byly v normě. V mezích normy byly 
také hladiny theofylinu a kortizolu, manany i galaktomanany byly 
negativní. Ze sérologických odběrů (na chlamydie, mykoplasmata, 
respirační viry) byla zjištěna pozitivní hladina IgG pro Mycoplasma 
pneumoniae, což svědčí o infekci prodělané v minulosti. Kardiolo-
gické vyšetření včetně ECHA srdce bylo negativní. Po zaléčení od-
halených komorbidit (chronická pansinusitida, gastroezofageální 
reflux) nedošlo k významnému zlepšení kontroly astmatu. 

Protože nemocná splňovala podmínky k zahájení léčby oma-
lizumabem jak z plicního, tak z alergologického hlediska (těžké 
perzistující astma, FEV1 dlouhodobě v rozmezí 50–60 % n. h.,
1–2 exacerbace v průběhu každého měsíce, pacientka je nekuřač-
ka, dlouhodobě užívající vysoké dávky systémových kortikoidů, 
ad.; vazba na celoroční vzdušný alergen prokázána reaktivitou in 
vitro), aplikovali jsme první dávku 300 mg omalizumabu vypočí-
tanou podle tělesné hmotnosti (63 kg) a hodnoty celkového IgE 
(154 IU/ml) v srpnu 2006. Nemocná dochází k pravidelným apli-
kacím 2 ampulí Xolairu 150 mg subkutánně do m. deltoideus jed-
nou měsíčně. Hodnocení efektu biologické léčby astmatu omali-
zumabem jsme provedli po 16 týdnech od jejího zahájení. Došlo 
k mírnému subjektivnímu i objektivnímu zlepšení stavu nemocné 
a bylo doporučeno pokračovat v zavedené léčbě ve stávajícím dáv-
kování a dané frekvenci podávání.

Maximálního zlepšení bylo dosaženo po 6 měsících léčby. Při 
hodnocení v tomto období došlo ke zlepšení ranních příznaků, pa-
cientka zvládá rychlejší pohyby bez zadýchání, čistí si zuby a oblé-
ká se s lehkou dušností, kterou nevnímá jako obtěžující. Je schop-
na se „od srdce zasmát“, aniž by si musela aplikovat záchrannou 

medikaci. Trvalá klidová dušnost ustoupila, je schopná se kvalitně 
najíst, výrazně se zlepšila chud k jídlu. Stále se budí každou noc, 
ale „pouze“ jednou, a to až kolem 4. hodiny ranní, kdy ji probudí 
pískoty za hrudní kostí, které vymizí po aplikaci 1–2 vdechů Ven-
tolinu (pozn.: dříve se budila ve dvouhodinových intervalech – viz 
výše), ráno se budí bez únavy. Po 6 měsících terapie omalizumabem 
je schopna chůze v kopcovitém terénu, do kopce se „zadýchá“, ale 
po krátkém odpočinku může v chůzi pokračovat. Velkým úspě-
chem byl výstup na Praděd o loňských prázdninách. Pozorovali 
jsme snížení frekvence respiračních infekcí a zkrácení jejich prů-
běhu. Podařilo se zlepšit ventilační parametry, původně přítom-
ná a dlouhodobě neměnná středně těžká obstrukce se ustálila na 
lehké obstrukční ventilační poruše. Po 6 měsících biologické léč-
by došlo ke zlepšení projevů atopického ekzému; alergická rýma 
ani alergická konjunktivitida nebyly výrazně ovlivněny. Spotřeba 
záchranné medikace byla snížena z 10 vdechů Ventolinu denně 
na 4–5 vdechů denně, což je přibližně 50% redukce. Vzhledem 
k tomu, že se zlepšil stupeň kontroly astmatu, podařilo se nám 
snížit i dávku systémových kortikosteroidů – z původních 40 mg 
Medrolu postupně až na 16 mg Medrolu denně. Ostatní medikace 
zůstala beze změny. Laboratorně došlo po 6 měsících léčby oma-
lizumabem k elevaci celkového IgE z původních 154 IU/ml na 
677 IU/ml, jaterní testy i trombocyty zůstaly neovlivněny. Nyní 
nemocná dovrší třetí rok léčby omalizumabem, k dalším zlepše-
ním dochází již velmi pozvolna. Byly učiněny pokusy o další re-
dukci systémových kortikosteroidů, ty již však vedou ke zhoršení 
kontroly astmatu. 

Z nežádoucích účinků jsme u pacientky zaznamenali po první 
dávce erytém v místě vpichu, který se po dalších aplikacích již neo-
pakoval. Dále nemocná po 6 měsících léčby přibrala 2 kg, což spo-
jujeme s ústupem klidové dušnosti a možností kvalitně se najíst.

Závěrem lze říci, že léčbou bylo dosaženo částečné, ale pro pa-
cientku velmi významné kontroly astmatu. Podařilo se zredukovat 
léky s vážnými nežádoucími účinky. Došlo ke zlepšení kvality ži-
vota nemocné, ke zmírnění ranních, denních a nočních příznaků 
i ke zlepšení tolerance tělesné námahy.

Literatura:
Adelroth, E., Rak, S., Haahtela, T. et al. Recombinant humanized 
mAb-E25, an anti- IgE mAb, in birch pollen-induced seasonal al-
lergic rhinitis. J Allergy Clin Immunol 106, 2: 253–259, 2000.
Ayres, J. G., Higgins, B., Chilvers, E. R. et al. Efficacy and tolera-
bility of anti-immunoglobulin E therapy with omalizumab in pati-
ents with poorly controlled (moderate-to-severe) allergic asthma. 
Allergy 59, 7: 701–708, 2004.
Barnes, P. J. Anti-IgE therapy in asthma: rationale and therapeutic 
potential. Int Arch Allergy Immunol 123, 3: 196–204, 2000.
Beeh, K. M., Fox, H., Freeman, P. et al. Omalizumab significant-
ly improves quality of life in patients with severe persistent aller-
gic asthma: a pooled analysis. Eur Respir J 26 (Suppl. 49): 49S, 
P424, 2005.
Boushey, H. A. Anti-IgE. 57th AAAAI Annual Meeting. Hilton, 16. 
3. 2001. In: Novel and non-traditional therapy for IgE-mediated 
disease, 2001.
Bousquet, J., Cabrera, P., Berkman, N. et al. The effect of treatment 
with omalizumab, an anti-IgE antibody, on asthma exacerbation 

BIOLOGICKÁ LÉČBA TĚŽKÉHO PERZISTUJÍCÍHO ASTMATU

kazupneu_3_09_ver_c.indd   11 22.10.2009   13:58:30



12 KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL 3/2009

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

and emergency medical visits in patients with severe persistent 
asthma. Allergy 60, 3: 302–308, 2005.
Busse, W., Corren, J., Lanier, B. Q. et al. Omalizumab, anti-IgE re-
combinant humanized monoclonal antibody, for the treatment of 
severe allergic asthma. J Allergy Clin Immunol 108, 2: 184–190, 
2001.
Casale, T. B., Bernstein, I. L., Busse, W. W. et al. Use of an anti-IgE 
humanized monoclonal antibody in ragweed-induced allergic rhi-
nitis. J Allergy Clin Immunol 100, 1: 110–121, 1997.
D’Amato, G. Therapy of allergic bronchial asthma with omalizu-
mab – an anti-IgE monoclonal antibody. Expert Opin Biol Ther 3, 
2: 371–376, 2003.
Davis, L. A. Omalizumab: a novel therapy for allergic asthma. Ann 
Pharmacother 38, 7–8: 1236–1242, 2004.
Fahy, J. V., Fleming, H. E., Wong, H. H. et al. The effect of an anti-
-IgE monoclonal antibody on the early- and late-phase responses 
to allergen inhalation in asthmatic subjects. Am J Respir Crit Care 
Med 155, 6: 1828–1834, 1997.
Hanf, G., Brachmann, I., Kleine-Tebbe, J. et al. Omalizumab decre-
ased IgE-release and induced changes in cellular immunity in pati-
ents with allergic asthma. Allergy 61, 9: 1141–1144, 2006.
Holgate, S., Bousquet, J., Wenzel, S. et al. Efficacy of omalizumab, 
an anti-immunoglobulin E antibody, in patients with allergic asth-
ma at high risk of serious asthma-related morbidity and mortality. 
Curr Med Res Opin 17, 4: 233–240, 2001.

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

Holgate, S., Casale, T., Wenzel, S. et al. The anti-inflammatory ef-
fects of omalizumab confirm the central role of IgE in allergic in-
flammation. J Alergy Clin Immunol 115, 3: 459–465, 2005.
Holgate, S., Chuchalin, A. G., Hébert, J. et al. Efficacy and safety of 
a recombinant anti-immunoglobulin E antibody (omalizumab) in 
severe allergic asthma. Clin Exp Allergy, 34, 4: 632–638, 2004.
Humbert, M., Beasley, R., Ayres, J. et al. Benefits of omalizumab as 
add-on therapy in patients with severe persistent asthma who are 
inadequately controlled despite best available therapy (GINA 2002 
step 4 treatment): INNOVATE. Allergy 60, 3: 309–316, 2005.
Krčmová, I. Omalizumab. Remedia 18, 1: 76–81, 2008.
SPC Xolair (omalizumab).
Vignola, A. M., Humbert, M., Bousquet, J. et al. Efficacy and to-
lerability of anti-immunoglobulin E therapy with omalizumab in 
patients with concomitant allergic asthma and persistent allergic 
rhinitis: SOLAR. Allergy 59, 7: 709–717, 2004.

BIOLOGICKÁ LÉČBA TĚŽKÉHO PERZISTUJÍCÍHO ASTMATU

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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Rozhovor

Centrum pro obtížně 
léčitelné astma ve Fakultní 
nemocnici Brno-Bohunice

Ve třetí části našeho cyklu o obtížně léčitelném astmatu bychom chtěli 
představit další pracoviště Národního centra pro těžké astma – Kliniku ne-
mocí plicních a tuberkulózy Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fa-
kultní nemocnice Brno-Bohunice, vedenou prof. MUDr. Janou Skřičkovou, 
CSc. O rozhovor jsme požádali MUDr. Dagmar Kindlovou, 
která na brněnské klinice koordinuje péči o pacienty s OLA.

Paní doktorko, můžete našim čtenářům na úvod alespoň 
krátce představit Vaše pracoviště?

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy (KNPT) Lékařské fa-
kulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, pracoviš-
tě Bohunice patří s počtem 81 lůžek (z toho 7 lůžek JIP, 21 lůžek 
pneumoonkologické oddělení a 53 lůžek všeobecná pneumologie) 
mezi největší pneumologická pracoviště v České republice.

Ambulance pro nemocné s bronchiálním astmatem byla na 
Klinice nemocí plicních a tuberkulózy otevřena v roce 2000. Or-
dinujeme každé pondělí, úterý a čtvrtek od 7.30 do 15.30 hodin. 
Diagnostikujeme, léčíme a sledujeme pacienty s jakoukoliv tíží 
astmatu, specializujeme se na stavy nereagující, nebo nedostateč-
ně reagující na astmatologickou léčbu.

Na specializovanou astmatologickou ambulanci přímo navazuje 
ambulance funkčního vyšetření plic, kde provádíme spirometric-
ké a bodypletysmografické vyšetření, bronchodilatační, broncho-
konstrikční a zátěžové testy, vyšetřujeme difúzi, dále zde funkč-
ně monitorujeme průběh astmatu a sledujeme efekt léčby. Pokud 
jsou pochybnosti o diagnóze astmatu, indikujeme bronchoskopické 
vyšetření s odběrem vzorků k histologickému vyšetření, což nám 
umožní morfologické ověření diagnózy a specifikaci typu astma-
tického zánětu; případně pomocí tohoto vyšetření diferenciálně 
diagnosticky stanovíme diagnózu jinou, která může imitovat ast-

matické příznaky. V rámci naší kliniky pracuje také spánková labo-
ratoř, která je schopna diagnostikovat a léčit syndrom obstrukční 
spánkové apnoe (OSAS), jenž může vést ke zhoršení symptomů 
astmatu, a dále ambulance pro dechovou rehabilitaci. Pacienty 
v ambulanci pro nemocné s bronchiálním astmatem kontrolujeme 
každé 3 měsíce, při zhoršení stavu kdykoliv, s možností hospitali-
zace na samostatném pokoji (na požádání). U hospitalizovaných 
pacientů zajišdujeme komplexní bronchodilatační péči včetně inha-
lací a dechové rehabilitace, která je právě u astmatiků tolik potřeb-
ná. Na jednotce intenzivní péče naší kliniky je zajištěna intenzivní 
péče včetně invazivní i neinvazivní plicní ventilace.

Jaká je spádová oblast brněnského pracoviště?
Zajišdujeme ambulantní i nemocniční péči pro pacienty z celé-

ho brněnského regionu (přibližně 450 000 obyvatel). Pokud jsme 
požádáni, ošetřujeme nemocné z celého Jihomoravského kraje 
i dalších krajů České republiky.

Spolupracuje vaše klinika v rámci obtížně léčitelného ast-
matu také s dalšími pracovišti fakultní nemocnice?

K zajištění komplexní péče spolupracujeme s dalšími klinikami 
v rámci naší nemocnice, které se svými vyšetřovacími metodami 
podílejí na vylučování a případně léčení komorbidit, jež mohou 
zhoršovat průběh astmatu, nebo pomohou diagnostikovat one-
mocnění, které mohlo být mylně za astma považováno (alergologie 
a gastroenterologie při Interní hepatogastroenterologické klinice, 
ORL, psychiatrie, endokrinologie, kardiologie, sérologie, mikro-
biologie, antibiotické středisko, radiodiagnostika – CT, HRCT). 
V rámci diferenciální diagnostiky astmatu a cystické fibrózy spo-
lupracujeme s oddělením lékařské genetiky naší nemocnice – při 
provádění potních testů a při genetickém vyšetřením mutací CFRT. 
Dále spolupracujeme s odbornými léčebnými ústavy OLÚ Buchtův 
Kopec a OLÚ Jevíčko, které poskytují nemocným specializovanou 
následnou pneumologickou péči. 

Kdy se Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU 
a FN Brno-Bohunice připojila k projektu Národního centra 
pro těžké astma?

Naše klinika je jedním z Center pro obtížně léčitelné astma od 
roku 2005 a těmto nemocným poskytuje vysoce specializovanou 
péči. Pacientům s obtížně léčitelným astmatem, kteří splňují dané 
podmínky, aplikujeme biologickou léčbu omalizumabem s povzbu-
divými výsledky. S touto léčbou jsme začali jako první v České re-
publice. Pro pacienty s OLA, kteří nejsou pro biologickou léčbu 
vhodní a při maximální možné antiastmatické léčbě je jejich astma 
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Kontakty:
Lékař: MUDr. Dagmar Kindlová
dkindlova@fnbrno.cz, tel.: 532 232 566
Sestry: Drahomíra Svobodová, Silvestra Tesařová
svobodova@fnbrno.cz, tel.: 532 232 566
stesarova@fnbrno.cz, tel.: 532 232 565
Přednostka kliniky: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
jskric@fnbrno.cz, tel.: 532 232 504
Zástupce přednosty pro léčebně preventivní péči: 
prim. MUDr. Pavel Turčáni
pturcani@fnbrno.cz, tel.: 532 232 571
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abstrakta na http://www.geum.org/pneumo

pod nedostatečnou kontrolou, se snažíme najít jiné terapeutické 
řešení, např. léčbu methotrexátem, či jinou léčbu.

Kolik pacientů s OLA je v součastné době v péči Vaší kli-
niky?

Jde přibližně o 80 pacientů, kteří trpí touto tíží onemocnění.

Platí i pro Vaše pacienty již dříve zmiňovaná skutečnost, 
že diagnóza OLA je nakonec potvrzena u méně než polovi-
ny z nich?

U každého pacienta, který je odeslán do našeho Centra pro 
obtížně léčitelné astma, nejprve ověříme, zda se opravdu jedná 
o diag nózu astmatu. Přibližně jedna čtvrtina pacientů odeslaných 
na naše pracoviště bronchiální astma neměla, tito lidé trpěli ji-
nými nemocemi, které svými příznaky astma pouze „imitovaly“. 
Za diagnózou astmatu se nejčastěji skrývá chronická obstrukč-
ní plicní nemoc (CHOPN), dále dyskineze trachey, intersticiální 
plicní procesy, postintubační stenózy, cizí tělesa, bronchiektázie, 
gastroezofageální reflux, kardiální selhávání a jiné, nebo se astma 
může vyskytovat jako součást některého syndromu – např. syndro-

mu Churg-Straussové či již v předchozích číslech vašeho časopisu 
zmiňované alergické bronchopulmonální aspergilózy.

Dále u všech pacientů, kteří projdou naším centrem, vyšet-
řujeme komorbidity, které by mohly zhoršovat průběh astmatu, 
a u nemocných s nedostatečně nastavenou antiastmatickou me-
dikací léčbu upravujeme. U další čtvrtiny pacientů se těžké ast-
ma – po nastavení maximální antiastmatické medikace, případně 
po její úpravě a po vyšetření a následném zaléčení většinou zjiš-
těných komorbidit – dostává pod dobrou kontrolu. Zbývá přibliž-
ně 50 % pacientů, kteří opravdu splňují podmínky obtížně léči-
telného astmatu.

Za rozhovor poděkovala Gabriela Bjalkovská

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
LF MU a FN Brno-Bohunice
Jihlavská 20
625 00 Brno
www.fnbrno.cz

Světový den CHOPN
18. listopadu 2009

• Porovnání mezinárodních doporučení pro diagnostiku a léč-
bu CHOPN (F. Salajka)

• Význam velkých studií (UPLIFT, TORCH, INSPIRE) pro 
léčbu nemocných s CHOPN (V. Koblížek)

• Informace o novinkách v doporučeních Světové iniciativy 
o chronické obstrukční plicní nemoci (GOLD) (S. Kos)

• Imunologické nálezy v BAL u CHOPN a bronchiálního ast-
matu (J. Zatloukal, V. Kolek, Z. Navrátilová, E. Kriegová, 
M. Petřek)

• Léčba závislosti na tabáku (S. Csémyová)
• Jak provádět rehabilitaci u nemocných s CHOPN

(L. Smolíková)
• Rekondiční péče o nemocné s CHOPN, kteří mají DDOT 

(J. Vyskočilová)
• Plicní hypertenze u nemocných s CHOPN (P. Jansa)
• Zásady intenzivní péče o nemocné s CHOPN (L. Fila)
• Transplantace plic v České republice (R. Davidová)
• Virus prasečí chřipky jako původce respiračních infekcí

(O. Nyč)

www.copn.cz

České občanské sdružení proti chronické obstrukční plicní ne-
moci (ČOPN) připravuje u příležitosti Světového dne CHOPN 
v letošním roce odborný seminář a dále již tradiční spiromet-
rická vyšetření na informačních stanovištích ve třech městech 
ČR – v Praze (Na Příkopě), Brně (na Malinovského náměstí) 
a Plzni (na pěší zóně „před Brankou“)

Den boje s chronickou obstrukční plicní nemocí
9. 11. 2009, 9.00–14.00 h, Lékařský dům, Praha

Spolupořadateli semináře jsou Česká pneumologická a ftize-
ologická společnost ČLS JEP a Pneumologická sekce České 
asociace sester.

Program:
• Závažnost CHOPN ve světě a u nás (V. Vondra)
• Víme vůbec, kolik nemocných s CHOPN máme? (J. Musil, 

V. Kolek, V. Vondra, J. Fišerová, M. Malý)
• Lze zlepšit vyhledávání nemocných s CHOPN? (J. Kervitzer)
• A víme, kolik nás jejich léčba stojí? (V. Kašák)
• Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu nemocných 

s CHOPN (J. Musil)

pozvánka
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Granulomatózní plicní postižení 
u nemocné s běžným variabilním 
imunodeficitem

Souhrn:
Symptomatologie běžného variabilního imunodeficitu (CVID) zahrnuje opakované 

a protrahované infekce včetně infekcí respiračního traktu. Předkládaná kazuistika do-
kumentuje případ nemocné s CVID, u které v dospělosti došlo k rozvoji diseminované 
infekce vakcinačním kmenem Bacillus Calmette-Guérin. Diferenciálně diagnosticky je 
zvažována řada granulomatózních plicních onemocnění včetně hypersenzitivní pneumo-
nitidy, amyloidózy nebo lymfoidní intersticiální pneumonie. Diskutována je substituce 
imunoglobulinů u nemocných s CVID a její možné komplikace.

Summary:
Granulomatous pulmonary involvement in a female patient with common variable 

immunodeficiency 
Symptoms of common variable immunodeficiency (CVID) include recurrent and 

prolonged infections including respiratory infections. The presented case documents 
the female patient with CVID who developed disseminated infection caused by a vac-
cination strain Bacillus Calmette-Guérin in adulthood. Many granulomatous pulmonary 
diseases are considered in a differential diagnosis including hypersensitive pneumoni-
tis, amyloidosis or lymphoid interstitial pneumonia. Substitution of immunoglobulins 
in CVID patients and their possible complications are discussed.

Šterclová, M., Vašáková, M., Hricíková, I. Granulomatózní plicní postižení u nemocné s běžným variabil-
ním imunodeficitem. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 6, č. 3: 15  –19, 2009.

Klíčová slova:
� běžný variabilní 

imunodeficit
� BCG
� granulomatózní 

plicní procesy

Key words:
� common variable 

immunodeficiency
� BCG
� granulomatous 

pulmonary involvement

Martina Šterclová, Martina Vašáková,
Ivana Hricíková 
 Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí, Fakultní nemocnice Ostrava

Úvod:
Symptomatologie běžného variabilního imunodeficitu (Com-

mon Variable Immunodeficiency – CVID) zahrnuje opakované 
a protrahované infekce včetně infekcí respiračního traktu, a pro-
to se s touto diagnózou setkává nejen imunolog, ale i pneumolog. 
CVID je skupina chorob patřících mezi primární imunodeficity, 
charakteristické je snížení koncentrace sérových imunoglobulinů. 
K manifestaci onemocnění může dojít až v dospělosti. Genetický 
základ choroby je kódován geny hlavního histokompatibilního 
komplexu (MHC – Major Histocompatibility Complex). U části 
nemocných jsou prokazovány také různé funkční poruchy T lym-
focytů. Není tedy vyloučeno, že v některých případech spočívá 
primární porucha v neschopnosti lymfocytů poskytnout příslušný 
signál k diferenciaci lymfocytů B v plazmatické buňky. U pacientů 
s prokázanou funkční poruchou T lymfocytů bývá častěji pozorová-
na splenomegalie a obecně větší tendence k tvorbě granulomů.

Kazuistika:
Třiatřicetiletá žena, celoživotní nekuřačka, od 18 let v plném 

invalidním důchodu, je na našem pracovišti vyšetřována a léčena 
od října 2008 pro intersticiální plicní proces nejasné etiologie. Ana-
mnesticky od dětství trpí respiračními infekty, v roce 1986 podstou-
pila pravostrannou pneumonektomii pro bronchiektázie. Následně 
byla stanovena diagnóza CVID, dlouhodobě užívá substituci lid-
skými imunoglobuliny. Substituce intravenózními imunoglobuliny 
byla aplikována cestou centrálního žilního portu (zaveden v roce 
2006). V roce 2008 se však u nemocné začala projevovat intoleran-
ce preparátu (myalgie, artralgie, febrilie). Proto byla zahájena léčba 
subkutánně podávanými imunoglobuliny (od října 2008). V sou-
vislosti s aplikací se u nemocné objevila dušnost, febrilie, elevace 
jaterních testů, bolesti břicha a koagulopatie (diseminovaná intra-
vaskulární koagulace), proto byla přijata k hospitalizaci na interní 
jednotku intenzivní péče. Dle ultrazvukového vyšetření břicha byla 
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přechodně patrná hepatosplenomegalie a zesílení stěny žlučníku, 
které postupně regredovalo. V průběhu hospitalizace byla zaháje-
na léčba kortikosteroidy a širokospektrými antibiotiky. Vyšetření 
výpočetní tomografií hrudníku s vysokou rozlišovací schopností 
(HRCT) prokázalo drobnoložiskové plicní postižení (obr. č. 1). Pro 
průkaz Mycobacterium tuberculosis genetickou sondou (PCR – Poly-
merase Chain Reaction) ve sputu byla nemocná přeložena na naše 
pracoviště k vyloučení plicní tuberkulózy. Výsledky bronchosko-
pického vyšetření včetně bronchoalveolární laváže, provedeného 
před překladem, nebyly při přijetí k dispozici.

1. hospitalizace na pneumologické klinice
Při přijetí na naše pracoviště udává pacientka necílený váho-

vý úbytek 9 kg za dva měsíce. Jiné obtíže včetně dušnosti, kašle či 
pocení nyní neguje. Fyzikální vyšetření bylo bez pozoruhodností. 
Ventilační parametry odpovídaly zhruba stavu po pneumonekto-
mii (FVC 1,67 l…45 % n. h., FEV1 1,49 l…46 % n. h., FEV1/FVC 
89 %), vyšetření krevních plynů nesvědčilo pro respirační insu-
ficienci. Laboratorně byla prokázána mírná elevace jaterních tes-
tů a těžký humorální imunodeficit (sérové koncentrace IgA pod 
0,04 g/l, IgM 0,15 g/l, IgG 2,41 g/l). Snížené byly také parametry 
buněčné imunity s hodnotami absolutního počtu CD3+ lymfocy-
tů 730 buněk, CD4+ T lymfocytů 332 buněk a CD8+ T lymfocytů 
442 buněk. Sputum odebrané na našem pracovišti i bronchiální 
aspirát byl stran Mycobacteria tuberculosis mikroskopicky negativní, 
MTD (M. tuberculosis direct test) negativní, kultivace byly zalo-
ženy. Tuberkulinový test negativní, QuantiFERON-TB Gold byl 5. 
listopadu 2008 negativní a 10. listopadu 2008 pozitivní. 

Vzhledem k opakované negativitě sputa a patrné regresi nále-
zu na skiagramu hrudníku v čase bez antituberkulotické léčby byl 
případ uzavřen jako diseminovaný plicní proces nejasné etiologie 
u nemocné s CVID v pozvolné regresi, specifická etiologie tč. ne-
prokázána. Pro prokázaný buněčný imunodeficit byla nemocné do-
poručena profylaktická antibiotická a antimykotická léčba (kotri-

moxazol, flukonazol). V listopadu 2008 byla propuštěna v dobrém 
celkovém stavu domů. Dále bylo doporučeno postupné snižování 
až vysazení dávky systémových kortikosteroidů. Pacientku jsme 
předali do péče imunologického pracoviště, kde byla kontraindi-
kována další substituce imunoglobulinů a indikováno dlouhodobé 
profylaktické podávání antibiotik a antimykotik.

2. hospitalizace
V únoru 2009 byla nemocná opět doporučena k překladu na 

naše pracoviště ze spádové interní jednotky intenzivní péče pro 
progresi diseminovaného difuzního plicního procesu dle HRCT 
hrudníku (obr. č. 2). V mezidobí byla opakovaně hospitalizována 
na imunologickém a interním oddělení pro respirační infekty s feb-
riliemi a s respirační insuficiencí v úvodu onemocnění. 

Anamnesticky pacientka udávala další mírný váhový úbytek, 
byla afebrilní, pokašlávala. Fyzikální vyšetření opět bez pozoru-
hodností. Laboratorní vyšetření prokázalo normální hodnoty zá-
nětlivých parametrů, koncentrace IgA v séru byla pod 0,04 g/l, 
IgM 0,11 g/l, IgG 0,52 g/l. Absolutní počty T lymfocytů dále po-
klesly: CD3+ lymfocyty 422 buněk, CD4+ T lymfocyty 202 bu-
něk, CD8+ T lymfocyty 208 buněk.

Bronchoskopicky byly patrny známky difuzní tracheobronchiti-
dy s drobnými podslizničními uzlíčky. Byl proveden aspirát, bron-
choalveolární laváž a excize sliznice, získaný vzorek sliznice byl však 
nereprezentativní. V bronchiálním aspirátu byl genetickou sondou 
zachycen cytomegalovirus, virus Epsteina a Barrové a Pneumocystis ji-
roveci. Mikroskopické, molekulárně biologické i kultivační vyšetření 
na Mycobacterium tuberculosis bylo negativní. Kultivačně zachycena 
Candida albicans. Cytologicky bylo v tekutině získané bronchoalveo-
lární laváží přítomno 53 % lymfocytů, 25 % neutrofilů a 22 % alveo-
lárních makrofágů. Transbronchiální biopsie byla kontraindikována 
vzhledem ke stavu po druhostranné pneumonektomii. Ventilační 
parametry vykazovaly mírné zhoršení proti předchozím hodnotám 
(FVC 1,18 l…32 % n. h., FEV1 1,10 l…34 % n. h., FEV1/FVC 93 %, 

Obr. 1: HRCT hrudníku (říjen 2008) prokazující disemino-
vaný granulomatózní proces
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Obr. 2: HRCT obraz progrese difuzního intersticiálního plic-
ního procesu (únor 2009)
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Epstein Michael Anthony (1921) – britský patolog. Spoluobjevitel viru EBV, autor více než 240 statí v odborných časopisech, autor či editor 5 vědeckých knih, nositel řady brit-
ských vědeckých ocenění. Studoval na St. Paul’s School v Londýně, Trinity College v Cambridge a Middlesex Hospital Medical School, profesor patologie (1968–1985) University 
v Bristolu (zdroj informací: archiv redakce).

Barrová Yvonne M. (1932) – britská viroložka. Vystudovala University of London v roce 1966. V rámci své disertační práce (1964) v Middlesex Hospital za přispění svého kon-
zultanta Michaela Anthonyho Epsteina publikovala objev nového herpetického viru, dnes nesoucího také její jméno (virus Epsteina a Barrové; EBV). Dnes žije v Austrálii (zdroj 
informací: archiv redakce).

Jírovec Otto (1907–1972) – český parazitolog. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, kde poté působil jako asistent. Za 2. světové války vedl laboratoř parazitologie Stát-
ního zdravotního ústavu, po válce se vrátil na Přírodovědeckou fakultu UK, kde byl v roce 1948 jmenován mimořádným profesorem. V 50. letech vedl katedru zoologie, později řídil 
Zoologický ústav UK. Věnoval se především studiu parazitických prvoků, stál u založení Protozoologické sekce České parazitologické společnosti. Spolu s doc. M. Vaňkem objevil 
původce intersticiální pneumonie kojenců – Pneumocystis carinii (dnes P. jiroveci) (zdroj informací: archiv redakce).

TLCO 25 % n. h., KCO 74 % n. h.), vyšetření krevních plynů prokázalo 
lehkou hypoxemickou respirační insuficienci.

Nemocná byla přeléčena kotrimoxazolem, antivirotiky, byla za-
hájena substituce intramuskulárně aplikovanými imunoglobuliny 
bez alergických projevů. Progrese nálezu na skiagramu hrudníku 
a HRCT plic byla hodnocena jako hypersenzitivní reakce na poda-
né imunoglobuliny, v.s. amyloidóza nebo idiopatická intersticiální 
pneumonitida, infekce méně pravděpodobná. Po zahájení léčby sys-
témovými kortikosteroidy byla nemocná dimitována domů.

3. hospitalizace
Při druhé aplikaci imunoglobulinů intramuskulárně ve spá-

dové imunologické ambulanci se objevila opět třesavka, dušnost, 
febrilie; dva dny po podání imunoglobulinů příznaky spontánně 
ustoupily. Ošetřující imunolog si vyžádal supervizi HRCT scanů 
nemocné z listopadu 2008 a února 2009 na našem pracovišti. Po 
posouzení dodaných scanů byl nález hodnocen jako progredující 
postižení s maximem v oblasti dolního plicního laloku, bez postiže-
ní jaterního parenchymu. Nález nevylučoval miliární tuberkulózu, 
neustupoval po antibiotikách, proto byla nemocná přijata k hospi-
talizaci a provedení terapeutického testu s antituberkulotiky. 

Fyzikální vyšetření při přijetí prokázalo krepitus bilaterálně 
bazálně. Po přijetí byla u pacientky zahájena léčba čtyřkombinací 
antituberkulotik 1. řady. Nemocná léčbu dobře tolerovala, proto 
pokračovala po krátkodobé hospitalizaci v užívání antituberkulo-
tik ambulantně.

4. hospitalizace
Po měsíci léčby byl proveden ve spádové imunologické am-

bulanci proplach portkatetru. Čtyři hodiny po proplachu se u ne-
mocné rozvinula třesavka, febrilie až 39 °C a dušnost, proto byla 
převezena na interní jednotku intenzivní péče. Zde byla apliko-
vána antipyretika a systémové kortikoidy a nemocná byla předá-
na opět do naší péče. Po překladu došlo k dalšímu zhoršení stavu 
s progresí respirační insuficience (pO2 6,25 kPa, pCO2 6,25 kPa 
při O2 9 l/ min), v. s. při hyperhydrataci, stav se po diuretické léč-
bě výrazně zlepšil. Pacientce byl chirurgicky odstraněn portkatetr 
a odeslán k mikrobiologickému vyšetření včetně vyšetření na My-
cobacterium tuberculosis. V portkatetru byly mikroskopicky zachy-
ceny acidorezistentní tyče, MTD vyšetření pozitivní. Opakovaně 
byly odebrány hemokultury, které byly sterilní, a doplněno trans-
ezofageální echokardiografické vyšetření s normálním nálezem na 
srdečních chlopních. Stav nemocné se postupně stabilizoval, došlo 
k ústupu respirační insuficience a k mírnému zlepšení parametrů 
buněčné imunity (absolutní počet CD3+ lymfocytů: 705 buněk, 
CD4+ T lymfocyty: 284 buněk, CD8+ T lymfocyty: 473 buněk). 

V dubnu 2009 jsme zahájili substituci intramuskulárně podáva-
nými imunoglobuliny bez jakékoliv reakce. Po dvou měsících léč-
by bylo ukončeno podávání pyrazinamidu, nemocná dále užívala 
antituberkulotika v trojkombinaci v redukovaných dávkách. Kon-
cem dubna 2009 byla dimitována domů, v uspokojivém celkovém 
stavu (obr. č. 3).

Ambulantní kontroly
V květnu 2009 byl u nemocné pro progredující hypoxemic-

kou respirační insuficienci proveden šestiminutový test chůzí 
a indikována domácí oxygenoterapie. Bylo dokončeno vyšetření 
stěrů z portkatetru – v odebraném materiálu byly mikroskopic-
ky prokázány acidorezistentní tyče (++), kultivace 2. týden ++, 
MTD test pozitivní, Bactec MGIT 960 pozitivní (9 dnů 13 hodin), 
GenoType MTBC Mycobacterium bovis (BCG) citlivé na izoniazid, 
streptomycin, ethambutol, rifampicin, rezistentní na pyrazinamid. 
Odebrané sputum, moč a bronchiální aspirát byly opakovaně BK 
mikroskopicky negativní, MTD negativní, kultivace taktéž nega-
tivní. Kontrolní imunologické vyšetření z června 2009 prokázalo 
sérovou koncentraci IgA pod 0,04 g/l, IgM 0,17 g/l, IgG 2,47 g/ l. 
Absolutní počty lymfocytů dosáhly pro CD3+ lymfocyty 1094 bu-
něk, CD4+ T lymfocyty 427 buněk, CD8+ T lymfocyty 680 bu-

Obr. 3: Zadopřední skiagram nemocné při dimisi (duben 
2009)
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něk, CD19+ lymfocyty 120 buněk, počet NK buněk 107 a HLA-
-DR exprimovalo 350 lymfocytů. Pro zlepšení parametrů buněčné 
imunity byla vysazena profylaxe kotrimoxazolem a flukonazolem. 
Nemocná je tč. převáděna na subkutánně podávané imunoglobu-
liny, preparát toleruje dobře. 

Dle doplnění anamnézy byla vakcinována proti tuberkulóze 
4. den po narození, komplikací očkování si není vědoma. V jede-
nácti letech byla revakcinována, opět bez komplikací. K vyloučení 
diseminované BCG infekce bylo doplněno ultrazvukové vyšetření 
břicha, které potvrdilo hepatosplenomegalii, bez detekovatelné-
ho drobnoložiskového postižení nitrobřišních orgánů a bez lym-
fadenopatie. Scintigrafické vyšetření skeletu zobrazilo asymetric-
ky zvýšenou akumulaci radiofarmaka v levém rameni, do kterého 
byla nemocná dle anamnestických údajů očkována. 

Diskuse:
Prezentovaná kazuistika vyvolává řadu otázek, na které se po-

stupně budeme snažit najít odpověq. 

1. Proč došlo k manifestaci infekce vakcinačním 
kmenem až v dospělosti?

S CVID jsou z pneumologického hlediska sdruženy nejen in-
fekce respiračního traktu, ale i celá řada difuzních plicních pro-
cesů. Jako nejčastější etiologická agens respiračních infektů jsou 
uváděny opouzdřené bakterie. Infekce tuberkulózními mykobak-
teriemi u jedinců s CVID je v literatuře zmiňována vzácně. Paci-
enti s CVID nebývají dle literárních údajů ohroženi ani komplika-
cemi očkování proti tuberkulóze (na rozdíl od pacientů s těžkými 
kombinovanými defekty imunity – SCID, u kterých chybí T lym-
focyty a NK buňky a dominují infekce vyvolané viry, intracelulár-
ními nebo oportunními organismy). Nicméně jak již bylo zmíně-
no v úvodu, část nemocných s CVID má prokazatelný kvalitativní 
defekt T lymfocytů.

Většina komplikací vakcinace proti tuberkulóze se týká dětí 
a komplikace se objevují buq po primovakcinaci, nebo po přeočko-
vání. Diseminovaná mykobakteriální infekce způsobená vakcinač-
ním kmenem Bacillus Calmette-Guérin (BCG) postihuje obvykle 
pacienty s funkčními poruchami T lymfocytů nebo s poruchami 
funkce fagocytujících buněk (SCID, DiGeorgův syndrom, AIDS, 
chronická granulomatózní choroba). U dětí dominuje postižení 
kostí, kloubů, jater, sleziny a lymfatických uzlin, onemocnění je 
zpravidla smrtící. Postiženy mohou být samozřejmě i plíce. V lite-
ratuře jsou případy diseminované BCG infekce u dospělých raritní 
a týkají se především pacientů s karcinomem močového měchýře, 
kterým byl BCG aplikován intravezikálně. Opakovaně bylo v sou-

vislosti s léčbou BCG popsáno plicní postižení, které mělo charak-
ter miliárního rozsevu. U těchto pacientů se zvažuje hematogenní 
šíření BCG infekce při poranění v oblasti urogenitálního systému, 
např. předchozí cystoskopií nebo permanentním močovým katet-
rem. Další možností je systémová hypersenzitivní reakce na BCG, 
která se na plicích projeví jako bilaterální nodulární postižení. 

U naší nemocné bohužel nemáme k dispozici starší výsledky 
vyšetření buněčné imunity (na předchozích pracovištích nebylo 
prováděno). Nicméně od přijetí na naše pracoviště lze pozorovat 
kvantitativní snížení počtu T lymfocytů s redukcí počtu CD4 T 
lymfocytů, jejichž počet byl nejnižší právě v době stanovení diag-
nózy BCG infekce. Zda při pneumonektomii či předchozích bron-
choskopických vyšetřeních mohlo dojít k diseminaci BCG a osídlení 
portu mykobakteriemi, nebo jestli je postižení plic spíše hyper-
senzitivního charakteru při dlouhodobém zdroji mykobakterií 
v portkatetru, zůstane nezodpovězeno.

2. Může se jednat o koincidenci více procesů?
Intersticiální plicní procesy jsou u pacientů s humorálními imu-

nodeficity častější než u běžné populace. Bývají obvykle diagnosti-
kovány několik let po stanovení diagnózy CVID. Popisována bývá 
lymfoidní intersticiální pneumonie (LIP), kryptogenní organizující 
pneumonie (COP), nespecifická intersticiální pneumonie (NSIP) 
i obvyklá intersticiální pneumonie (UIP). Substituce imunoglobu-
linů u pacientů s CVID a intersticiálním plicním procesem v řadě 
případů vede k rezoluci plicního postižení. Nebylo prokázáno, že 
by deficity jednotlivých podtříd IgG byly spojeny specificky s ur-
čitým typem intersticiálního plicního postižení. 

Dvacet šest procent pacientů s CVID má dle některých autorů 
histologicky prokázané granulomatózní či lymfoproliferativní plicní 
postižení. U dalších 10 % byla popsána LIP, lymfoidní hyperpla-
zie nebo folikulární bronchiolitida. Pacienti s granulomatózním či 
lymfoproliferativním postižením plic mají horší prognózu, častě-
ji u nich bývá pozorována splenomegalie. U 30 % pacientů s LIP 
progreduje toto onemocnění v maligní lymfom. Neexistuje žádný 
standardní léčebný protokol LIP, doporučuje se zvážit systémová 
kortikoterapie a suplementace intravenózními imunoglobuliny.

U pacientů s CVID bývají častěji popisována autoimunitní 
onemocnění. Nejčastěji se vyskytuje hemolytická anémie a trom-
bocytopenická purpura, ale popsán byl i systémový lupus erythe-
matodes, revmatoidní artritida atd. Manifestace autoimunitního 
onemocnění je obvykle provázena stanovením diagnózy CVID.

U pacientů s CVID se v důsledku opakovaných respiračních 
infektů vyvinou bronchiektázie. Jak opakované infekty, tak bron-
chiektázie s perzistujícím zánětem jsou sdruženy s častějším výsky-
tem sekundární amyloidózy. Deset až dvacet procent nemocných 

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

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

DiGeorge Angelo Mari (1921) – americký pediatr. Vystudoval na lékařské fakultě Temple University ve Philadelphii. Za 2. světové války sloužil jako lékařský důstojník americké 
armády v rakouském Linci. Později působil jako profesor pediatrie na Temple University. Hlavní oblastí jeho zájmu byla pediatrická endokrinologie – poruchy růstu, poruchy funkce 
štítné žlázy a hypokalcémie. Syndrom, jenž nese jeho jméno (22q11.2 deletion syndrome: aplázie thymu a příštítných tělísek, porucha aortálního oblouku, změny obličeje, …), pu-
blikoval v roce 1965 (zdroj informací: archiv redakce).
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s amyloidózou může mít tzv. lokalizovanou formu včetně izolo-
vaného postižení plic, které se může manifestovat i jako difuzní 
postižení. Tato forma amyloidózy je nejméně častá a prognosticky 
závažná. Depozita amyloidu se nacházejí v alveolárních septech, 
zejména kolem kapilár. Na CT hrudníku mohou dominovat inter-
sticiální i alveolární změny. 

Vysoké procentuální zastoupení lymfocytů v tekutině získa-
né bronchoalveolární laváží může provázet jak hematogenní roz-
sev mykobakteriální infekce, tak např. LIP. Vzhledem k progresi 
respirační insuficience a téměř neměnnému nálezu na skiagramu 
hrudníku navzdory léčbě nelze vyloučit koincidenci několika no-
zologických jednotek.

3. A co horečky po podání imunoglobulinů?
Přestože u pacientů s CVID je substituce imunoglobuliny ne-

zbytná, můžeme se setkat s vážnými nežádoucími účinky jejich 
podání včetně hypersenzitivních reakcí. Nemocní s deficitem IgA 
v kontextu CVID mohou mít po opakovaném intravenózním po-
dání substitučního preparátu až anafylaktickou reakci. U těchto 
nemocných se častěji setkáváme s protilátkami proti IgA, které se 
vytvoří v souvislosti s expozicí krevním produktům (včetně imu-
noglobulinů) nebo adsorpcí IgA z kravského mléka přes střevní 
stěnu. Pokud se u nemocného objeví anafylaktická reakce po intra-
venózním podání imunoglobulinů, je doporučována změna prepa-
rátu a subkutánní podávání. U řady pacientů následně dojde k vy-
mizení protilátek proti IgA z cirkulace, pravděpodobně v důsledku 
tvorby imunokomplexů. Po aplikaci intramuskulárních imunoglo-
bulinů byly popsány nežádoucí reakce i u nemocných bez deteko-
vatelných protilátek proti IgA. K těmto reakcím dochází zřejmě 
v důsledku aktivace komplementu. Také zde je doporučována změ-
na na subkutánní preparát.

Bohužel vyšetření protilátek proti IgA není na našem pracovišti 
dostupné. V současné době jsou nemocné imunoglobuliny podává-
ny v pomalé subkutánní infuzi bez nežádoucích účinků.

Jelikož mykobakterie byly zachyceny v portkatetru a z něj se 
uvolňovaly do cirkulace, nelze vyloučit, že horečky po podání imu-
noglobulinů mohly být způsobeny například spuštěním klasické 
cesty komplementové kaskády.

Závěr:
Předkládaná kazuistika dokumentuje případ nemocné 

s CVID, u které v dospělosti došlo k rozvoji diseminované infekce 
vakcinačním BCG kmenem. Jelikož je nemocná po pneumonek-
tomii, nelze k vyloučení koincidence s jinými granulomatózními 
plicními procesy využít invazivní metody včetně transbronchiál-
ní biopsie. U pacientky se dále manifestovala hypersenzitivní re-
akce na intravenózní imunoglobuliny, která je u osob s deficitem 
IgA pozorována relativně častěji. Přes maximální možnou léčbu 
včetně subkutánně podávané substituce imunoglobulinů a léčbu 
antituberkulotiky je prognóza naší nemocné velmi vážná.
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Krční manifestace
Madelungovy choroby

Souhrn:
Madelungova choroba (MCH) je vzácným onemocněním, které se v ORL oblasti 

projevuje symetrickou infiltrací povrchových i hlubokých krčních prostor lipomatózní 
tkání. Tuková tkáň svým postupným růstem nepůsobí obvykle obtíže, problémy dýchací 
a polykací se objevují až v případě, kdy utlačuje průdušnici, bronchy a horní jícen. 

Průběh onemocnění je benigního charakteru, případy maligní transformace u MCH 
jsou extrémně vzácné. Hlavním faktorem vzniku nemoci je defekt v adrenergní stimu-
laci lipolýzy. Jako kofaktor se uplatňuje dlouholetá nadměrná konzumace alkoholu. 

Základ léčby spočívá v exstirpaci tukové tkáně ze zevního přístupu, výběrově je 
možné užití liposukce.

Summary:
Cervical manifestation of Madelung ś disease (MCH)
Madelung ś disease is a rare disorder, in otorhinolaryngology (ENT) it is manifes-

ted as a symmetrical infiltration of adipose tissue in superficial and deep cervical are-
as. Gradual growth of the adipose tissue usually does not cause problems; problems 
with breathing and swallowing come later, when it compresses trachea, bronchi and 
gullet. The course of the disease is usually benign, and cases of malignant transfor-
mation of MCH are extremely rare. The principal etiological factor is a defect of adre-
nergic stimulation of lipolysis. A long term excessive alcohol abuse is a cofactor. The 
treatment is based in extirpation of adipose tissue by the external approach, liposu-
ction may be used selectively.

Dufek, Z., Čelakovský, P., Kordač, P., Dědková, J. Krční manifestace Madelungovy choroby. Kazuistiky 
v alergologii, pneu mologii a ORL 6, č. 3: 20 –23, 2009.

Klíčová slova:
� mnohočetná benigní 

symetrická lipomatóza
� defekt stimulace 

lipolýzy
� zevní chirurgický 

přístup

Key words:
� multiple benign 

symmetrical lipomatosis
� defect of stimulation 

of lipolysis
� external surgical 

approach

Zdeněk Dufek1, Petr Čelakovský1, Petr Kordač1, 
Jana Dědková2

1Klinika ušní, nosní, krční LF UK a FN v Hradci Králové 
2Klinika radiodiagnostická LF UK a FN v Hradci Králové

Úvod:
Madelungova choroba (MCH) je označení pro mnohočetnou 

symetrickou benigní lipomatózu. Jedná se o relativně vzácné 
onemocnění, o kterém bylo zatím v literatuře publikováno při-
bližně 200 sdělení (Bulum et al. 2007; Yadav et al. 2000). 

Například na našem pracovišti jsme v letech 2000–2009 za-
znamenali jeden případ MCH, přičemž za stejné období bylo za 

hospitalizace operováno 35 pacientů (30 mužů a 5 žen) s jed-
nostranným rozsáhlejším lipomem hlavy a krku. 

Jednoznačná etiologie této choroby s nápadnou deformi-
tou krku není známa (Yadav et al. 2000). Vedle kosmetic-
kého defektu se MCH vzácně projevuje dýchacími a polyka-
cími obtížemi v případě, že růstem lipomatózní tkáně dojde 
k útlaku hrtanu, průdušnice nebo horního jícnu (Salgado et 
al. 2004).

Madelung Otto Wilhelm (1846–1926) – německý chirurg. Doktorát medicíny získal v roce 1869 v Tübingenu po předchozím studiu na univerzitách v Bonnu a Berlíně. Za prus-
ko-francouzské války pracoval ve vojenské nemocnici. V letech 1871–1873 byl asistentem C. D. W. Busche na chirurgické klinice v Bonnu, později pracoval v patologickém institutu 
pod vedením E. Rindfleische. V roce 1882 se stává profesorem chirurgie na univerzitní klinice v Rostocku, později přechází do Strassburgu. Po první světové válce, po níž Strass-
bourg připadá Francii, je propuštěn a vrací se do Německa. Popsal nejen benigní symetrickou formu lipomatózy (Madelungova choroba), ale také ortopedické postižení kosti vřeten-
ní známé dnes jako Madelungovy deformity. Známý matematik, autor Madelungovy konstanty, byl jeho synem (zdroj informací: archiv redakce).
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Madelungova choroba byla poprvé dokumentována v roce 1846 
Sirem Benjaminem C. Brodiem (Adamo et al. 2001; Bulum et al. 
2007; Verna et al. 2008; Yadav et al. 2000). První kdo popsal sérii 
33 pacientů s tímto onemocněním a tím dal jméno tomuto one-
mocnění byl v roce 1888 Otto W. Madelung (Bulum et al. 2007; 
Verna et al. 2008; Yadav et al. 2000). Pouze o 1 rok později, tedy 
v roce 1889 P. E. Launois s R. Bensaudem popsali 75 nemocných, 
u nichž použili označení symetrické lipomatózy „De l’adénolipo-
matose symmetrique“ (Bulum et al. 2007; Sarhill et al. 2006; Verna 
et al. 2008). V literatuře jsou pro MCH používány také termíny 
Madelungův krk, Buschekeho choroba nebo symetrická adenoli-
pomatóza (Yadav et al. 2000).

Kazuistika:
V polovině roku 2009 byl na naše pracoviště přijat 53letý pa-

cient se symetrickým zduřením krku. Zvětšení krku trvalo již 
několik let, přičemž poslední čtyři roky docházelo k rychlejšímu 
narůstání objemu krku. V průběhu posledního roku nemocný za-
znamenal i progredující polykací a dechové obtíže. Palpačně byl 
krk měkký, prohmatný, nebolestivý. Zduření bylo nefixované, po-
hyblivé, postihlo oboustranně laterální krční krajinu, šířilo se do 
nadklíčků a částečně zasahovalo i šíjovou oblast (obr. č. 1). 

Rodinná anamnéza nemocného bez pozoruhodností. Léčí 
se pro arteriální hypertenzi a v letech 1998 a 2000 již podstou-
pil operaci solitárních lipomů krku. Pacient je nekuřák, přiznává 
pravidelnou konzumaci 6–8 piv týdně, víno a tvrdý alkohol pra-
videlně nepije. 

K přesnému určení rozsahu a lokality tukových depozit bylo 
indikováno vyšetření počítačovou tomografií (CT), které ukázalo 
neohraničené uložení lipomatózní tkáně mezi fasciemi a svaly na 

Buschke Abraham (1868–1943) – německý dermatolog. Studoval v Berlíně, Breslau (Wrocław) a Greifswaldu, kde později pracoval jako asistent H. Helfericha. V roce 1904 se stal 
vedoucím dermatologie v Rudolf-Virchow-Krankenhaus, kde díky rozsáhlé praxi také získal studijní podklady pro většinu své publikační činnosti. Mezi jeho odborné zájmy patřila 
syfilis a kapavka, spolu s M. Gumpertem publikovali práci o syfilis u dětí, založenou na 160 případech. S jeho jménem je spojen popis několika syndromů a onemocnění (Buschke-
-Fischer-Brauer syndrom, Buschke-Löwensteinův tumor, Buschke-Ollendorff syndrom aj.). Zemřel za druhé světové války v koncentračním táboře v Terezíně (zdroj informací: ar-
chiv redakce).

Obr. 1: Madelungova choroba – symetrická benigní lipoma-
tóza krku

Obr. 2: CT snímek po podání kontrastní látky (axiální řez). 
Je patrná tuková tkáň, která komprimuje oba kývače a vypl-
ňuje hluboké krční prostory s retro a parafaryngeální propa-
gací. Snímek ve výši jazylky

Obr. 3: CT snímek (axiální řez) po podání kontrastní látky 
zobrazuje dosah tukové tkáně na začátek horního mediastina
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krku. Oboustranně byla diagnostikována atrofie normální svalové 
tkáně s výraznou redukcí hmoty kývače, tuková tkáň se šířila až 
k velkým cévám do parafaryngeálního prostoru. Kromě karotic-
kého a laterálního krčního trigona bylo patrné i postižení nuchál-
ní krajiny, kaudálně tuková tkáň přecházela na horní část hrudní 
stěny a částečně do předního mediastina (obr. č. 2, 3).

Před vlastním operačním výkonem byl konzultován plastic-
ký chirurg, který vzhledem k charakteru onemocnění a rozsahu 
postižení nedoporučil provedení liposukce. S ohledem na důleži-
té anatomické krční struktury byl zvolen široký zevní přístup ve 
tvaru ypsilon podél obou kývačů a ve střední části krku směrem 
k jugulu. 

Během výkonu byla odstraněna makroskopicky typická tuková 
tkáň ze všech krčních oblastí společně s reaktivními lymfatickými 
uzlinami z karotického trigona. Vlastní operační výkon i poope-
rační období proběhlo bez komplikací. 

Histologické vyšetření odstraněných lymfatických uzlin ne-
prokázalo maligní struktury, histologický obraz svědčil pro chro-
nickou reaktivní lymfonoditidu. Nemocný byl propuštěn v celkově 
dobrém stavu 8. pooperační den, stehy byly odstraněny v den pro-
puštění, operační rána klidná, zhojena. Kosmetický efekt výkonu 
byl pacientem hodnocen příznivě. 

 

Diskuse:
Dle literárních zdrojů postihuje MCH až 15krát častěji muže 

než ženy, typické období výskytu je uváděno mezi 30. až 60. rokem 
věku. Tradiční oblastí rozšíření choroby je Středomoří a Asie. Na-
příklad v Itálii se vyskytuje jedno onemocnění na 25 000 mužů, což 
je pravděpodobně dáno tamní vysokou konzumací červeného vína 
(Adamo et al. 2001; Chan et al. 1999; Chuang et al. 2004; Landis 
et al. 2009; Verna et al. 2008). Přestože byl v některých případech 
MCH popsán vícečetný rodinný výskyt, nepatří mezi dědičné cho-
roby (Chuang et al. 2004; Sarhill et al. 2006). Její klinický průběh 
bývá hůře definovatelný. Ukládání tuku na predilekčních místech 
bývá většinou postupné a velikost zduření se nemění několik let. 
Jsou však známy i případy rychlého růstu v průběhu několika týd-
nů (Yadav et al. 2000). 

Pro chorobu je typická symetrická distribuce tuku na krku s de-
pozity šířícími se retroaurikulárně, subokcipitálně a směrem k pa-
rotické krajině, postižena bývá i oblast submentální a supraklaviku-
lární. K ukládání tuku však může docházet i na dalších částech těla 
– predilekčně na horní části hrudníku a přilehlých partiích horních 
končetin, na přední části břicha a také v tříselné krajině (Chan et al. 
1999; Yadav et al. 2000). Podle rozložení tukové tkáně lze rozlišit 
dva klinické typy MCH. První postihuje muže s typickou akumulací 
tuku na ramenou, horních končetinách a zádech. Tukem může být 

zasažena oblast mediastina s tracheální kompresí a útlakem horní 
duté žíly. Tento typ se v pokročilém stádiu choroby projevuje de-
chovými a polykacími obtížemi s omezením hybnosti krku a hor-
ních končetin. U druhého typu, který postihuje obě pohlaví, je cha-
rakteristické nadměrné rozložení tuku ženského typu – horní část 
zad, ramena, horní končetiny, boky a stehna (Bulum et al. 2007; 
Chuang et al. 2004; Sarhill et al. 2006; Verna et al. 2008). U to-
hoto typu se neobjevuje hluboká lipomatóza a nedochází k útlaku 
průdušnice, ani horní duté žíly.

Přesná příčina vzniku MCH není známa, obviňován bývá de-
fekt v adrenergní stimulaci lipolýzy, případně postižení embryo-
nální hnědé tukové tkáně (Chan et al. 1999; Chuang et al. 2004; 
Verna et al. 2008). Navíc je Madelungova choroba v drtivé většině 
spojována s nadměrnou konzumací alkoholu. Bulum uvádí denní 
příjem alkoholu více než 80 mg za období deseti let až u 90 % ne-
mocných s MCH (Bulum et al. 2007; Verna et al. 2008). Alkohol 
ovšem není nutnou podmínkou pro vznik choroby, jak dokazuje 
výskyt MCH u desetiletého chlapce (Yadav et al. 2000). Onemoc-
nění vzniká bez souvislosti s alkoholovým abúzem až u 10 % po-
stižených (Yadav et al. 2000; Bulum et al. 2007). 

Hlavní metabolickou chybou vedoucí ke vzniku nemoci je zhor-
šená adrenergní schopnost štěpit tuky (Chan et al. 1999). Alkohol 
působí jako kofaktor vzniku lipomů. Tím, že redukuje počet beta 
adrenergních receptorů zabraňuje beta oxidaci s následným po-
klesem lipolýzy. Navíc jeho působením v těle narůstá acetaldehyd, 
což vede k předčasnému zrání mitochondriální deoxyribonukleo-
nové kyseliny tukové tkáně, periferních nervů, svalstva a centrál-
ního nervového systému. Dochází tak k hromadění tělního tuku 
(Bulum et al. 2007; Sarhill et al. 2006; Verna et al. 2008). Kodish 
a kol. předpokládají ukládání tuku vlivem hypertrofie hnědé tukové 
tkáně v určitých predilekčních tělních partiích. Jako příčina je uvá-
děna abnormalita v syntéze intracelulárního cyklického adenosin 
monofosfátu (Bulum et al. 2007; Verna et al. 2008).

Nejčastější onemocnění, která doprovázejí MCH, jsou posti-
žení jater a periferní neuropatie s obezitou při chronickém alko-
holismu (Landis et al. 2009). Polyneuropatie s postižením senzi-
tivních, motorických i autonomních nervů byla zjištěna až v 85 % 
případů MCH (Bulum et al. 2007; Sarhill et al. 2006). Následkem 
postižení nervů se objevují změny chuti, hyperhidróza, impotence 
a tachykardie (Verna et al. 2008). Svým průběhem se MCH řadí 
mezi benigní onemocnění, byl však popsán i ojedinělý případ ma-
ligní transformace (Verna et al. 2008). 

V diferenciální diagnostice je nutné rozlišovat mezi MCH a obe-
zitou, Cushingovým syndromem, angiolipomem, neurofibromató-
zou, myxoidním liposarkomem, lymfomem, onemocněním slzných 
žláz, Fröhlichovým syndromem a lipomatózou u HIV pozitivních 
pacientů (Verna et al. 2008). 

Cushing Harvey Williams (1869–1939) – americký neurochirurg. Studoval na Yale a Harvardu, praktikoval v Massachusetts General Hospital a v Johns Hopkins Hospital (pod 
vedením W. S. Halsteda). Působil také v Peter Bent Brigham Hospital v Bostonu. Během 1. světové války působil jako chirurg v Evropě. Je považován za otce moderní neurochirur-
gie, vyvinul řadu nových operačních postupů, které umožnili významně snížit úmrtnost při operacích mozku. Přispěl k rozvoji řady diagnostických postupů (měření krevního tlaku, 
využití RTG vyšetření při diagnostice mozkových nádorů aj.). Popis syndromu spojeného dnes s jeho jménem (Cushingův sy) publikoval v roce 1932 (po 20 letech studia této pro-
blematiky). V roce 1926 obdržel Pulitzerovu literární cenu za životopis Williama Oslera (zdroj informací: archiv redakce).

Fröhlich Alfred (1871–1953) – rakouský neurolog, patolog a farmakolog. Vystudoval na univerzitě ve Vídni, později pracoval s C. W. H. Nothnagelem, L. von Frankl-Hochwartem 
a von Baschem. Dlouholeté přátelství jej pojilo mj. s Harvey W. Cushingem. Šíře jeho odborných zájmů byla široká a zahrnula farmakologii (ve Vídni spolupracoval na výzkumu far-
makologie kokainu s Otto Löwi), anatomii a patologii (zkoumal vliv pituitárních hormonů na autonomní nervový systém), toxikologii i neurologii. Té se věnoval po své emigraci 
do Spojených států (v roce 1939) na May Institute of Medical Research v Jewish Hospital v Cincinnati. Syndrom, dnes spojovaný s jeho jménem, popsal již rok před ním Babinsky, 
proto je často označována také jako Babinsky-Fröhlich syndrom (zdroj informací: archiv redakce).
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Jednoznačný přínos v diagnostice MCH představuje vyšetření 
počítačovou tomografií (CT) a magnetickou rezonancí. Obě metody 
zobrazí tukovou tkáň a její vztah k důležitým strukturám na krku a 
v mezihrudí, popřípadě rozhodnou o včasném chirurgickém zákroku 
při kompresi srdce, průdušnice a bronchů (Sarhill et al. 2006).

U MCH nebyla zatím zaznamenána spontánní regrese tukové 
tkáně, proto je její jedinou účinnou terapií odstranění lipomatózní 
tkáně chirurgicky ze zevního přístupu nebo liposukcí (LS). V lite-
ratuře je popisován nejistý efekt podání extraktů hormonů štítné 
žlázy a vitamínů. Dieta, abstinence alkoholu a kouření nemají vliv 
na progresi choroby (Bulum et al. 2007; Verna et al. 2008). Farma-
kologická léčba beta2-antagonistou salbutamolem vede ke snížení 
progrese choroby, není však zatím doporučena jako léčebný stan-
dard (Verna et al. 2008). 

Zevní chirurgický přístup umožňuje lepší přehled, a tím i vět-
ší pravděpodobnost odstranění tukové tkáně při zachování funkce 
hlavových nervů. Při liposukci nevznikají pooperační hematomy, 
je nižší pravděpodobnost infekce v ráně, lymfatických píštělí nebo 
patologických jizev. K lepší orientaci během LS napomáhá ultra-
zvukovová kontrola. Vyšší počet recidiv po chirurgickém ošetření 
vyplývá z makroskopicky horšího peroperačního rozlišení patolo-
gické a normální tukové tkáně (Verna et al. 2008). Výhodou LS je 
možnost jejího provedení v lokální anestezii, což je přínosné v pří-
padě kontraindikací k celkové anestezii u chronických alkoholiků. 
Současným trendem v chirurgické léčbě je kombinace obou zmiňo-
vaných metod, nicméně jednoznačnou indikací k použití zevního 
přístupu zůstává obstrukce dýchacích a polykacích cest (Bulum et 
al. 2007; Verna et al. 2008).

Závěr:
Madelungova choroba je poměrně vzácné, ale pro ORL ob-

last typické, onemocnění. Přestože u většiny pacientů způsobuje 
především kosmetické obtíže, může vést i k výraznější morbiditě 
a dokonce mortalitě v důsledku útlaku vitálních struktur. Největ-
ším problémem bývá citlivé určení doby a rozsahu chirurgického 
zákroku, který i přes časté recidivy onemocnění zůstává jedinou 
účinnou metodou léčby. 
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Založení České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP

Nová odborná společnost je otevřena všem, kdo se podíle-
jí na péči o dětské pacienty s respiračními chorobami, tedy 
lékařům různých odborností, zdravotním sestrám, fyzio-
terapeutům i dalším zdravotnickým pracovníkům. Při-
hlášku je možno podat prostřednictvím členské eviden-
ce ČLS JEP (Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel.: 224 266 216, 
fax: 224 266 212, e-mail: cle@cls.cz, www.cls.cz).

Dne 24. června 2009 schválilo předsednictvo České lékařské 
společnosti J. E. Purkyně na svém zasedání v Libochovicích 
založení nové odborné společnosti – České společnosti dětské 
pneumologie. Její vznik byl iniciován na letošní 8. konferenci 
dětské pneumologie, která se konala 25. dubna v Praze. Před-
sedou přípravného výboru společnosti je prof. MUDr. Petr Po-
hunek, CSc. (Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha). 

oznámení
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Hyper IgE syndrom

Souhrn:
Hyper IgE syndrom je řídce se vyskytující imunodeficit charakterizovaný ekzémem, 

kožními abscesy, opakujícími se pneumoniemi s tvorbou pneumatokél, mykotickými 
infekcemi a abnormalitami postihující skelet a pojivovou tkáň. U většiny pacientů lze 
prokázat mutaci v genu pro transkripční faktor STAT-3. Ve sdělení popisujeme případ 
46letého pacienta s hyper-IgE syndromem. Dlouhodobě je léčen profylaktickým po-
dáváním antibiotik a antimykotik za podpory intravenózních imunoglobulinů. Tento 
léčebný postup zlepšuje kvalitu života, snižuje počet infekčních komplikací a prodlu-
žuje tak i celkové přežití pacientů s hyper IgE syndromem.

Summary:
Hyper IgE syndrome
Hyper IgE syndrome (HIES) is a rare immunodeficiency characterized by eczema, 

skin abscesses, recurrent pneumonias with pneumatocele formation, mycotic infecti-
ons and skeletal/connective tissue abnormalities. Mutations in transcription factor 
STAT-3 have been found in a majority of patients. Here we describe a case report of 
46 years old patient with HIES.

Long term prophylaxis of antibiotics and antimycotics with support of intravenous 
immunoglobulins have been administered in our patient. This therapeutical appro-
ach improves significantly the quality of life, decrease the frequency of infections and 
prolongs survival of HIES patients.

Králíčková, P., Krčmová, I., Vokurková, D. Hyper IgE syndrom. Kazuistiky v alergologii, pneu mologii 
a ORL 6, č. 3: 24 –28, 2009.
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Úvod:
Onemocnění bylo poprvé popsáno v roce 1966 Davisem a spol. 

u dvou děvčat s těžkou dermatitidou, recidivujícími sinopulmonál-
ními infekcemi a stafylokokovými abscesy, které často probíhaly 
bez známek celkového zánětu. Choroba byla nazvána Jobovým syn-
dromem. Obdobné onemocnění později popsala i R. Buckleyová 
a spol. Následně se ukázalo, že se jedná o identická onemocnění. 
V současné době je nejčastěji používán název Hyper IgE syndrom 
(HIES). V roce 2003 byla identifikována autozomálně recesivní 
forma s poněkud odlišným průběhem v několika tureckých a me-
xických rodinách (Jemec et al. 1996; Renner et al. 2004).

Odhadovaná prevalence je méně než 1:1 000 000. Jedná se 
o multisystémové onemocnění charakterizované těžkým ek-
zémem (Jemec et al. 1996; Trendelenburg et Schifferli 2007), 
rekurentními kožními abscesy, pneumoniemi s tvorbou pneu-

matokél (Jhaveri et al. 2000; Plikar et al. 2003), mukokutánní 
kandidózou (Hatori et al. 1993) i řadou neinfekčních projevů 
(Grimbacher et al. 1999a; 2005). První projevy jsou patrné již 
v novorozeneckém věku, obvykle formou těžkého ekzému. Typic-
ký je postupně i vzhled obličeje se stranovou asymetrií, hyperte-
lorismem, hluboko posazenýma očima, širokou bazí nosu, ma-
sivním dolním rtem a ušními lalůčky (Grimbacher et al. 1999a; 
2005; Verma et Wollina 2002). Kromě výše popsaných projevů 
je přidruženo postižení skeletu – patologické fraktury především 
dlouhých kostí, skolióza, těžká osteoporóza, hyperextenzibilita 
(Cohen-Solal et al. 1995). Typické jsou poruchy v prořezávání 
trvalého chrupu – zpomalená resorpce mléčného chrupu. One-
mocnění je spojeno s častějším výskytem malignit (byly popsá-
ny četné případy maligních lymfomů či adenokarcinomu plic). 
Obvykle sekčně byl popsán i výskyt aneurysmat koronárních 
arterií (Ling et al. 2007).
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V laboratorních nálezech bývá přítomna vysoká hladina cel-
kového IgE (polyklonální) s hladinami 10–100 tisíc. Byly však po-
psány i případy s poklesem k nižším hodnotám, zejména u dospě-
lých pacientů (Litzman 2008). V rámci diferenciální diagnostiky 
je pak vhodné poznamenat, že pacienti s atopickou dermatitidou 
mívají hodnoty celkového IgE často nesrovnatelně vyšší. Dále je 
třeba mít i na paměti pediatrické pacienty, u kterých hodnoty 
100–200 IU/ml jsou již patologické. V krevním obrazu bývá eozi-
nofílie. Hladina celkového IgE nekoreluje se stupněm eozinofílie. 
Stejně tak není korelace mezi hladinami a intenzitou infekčních 
komplikací. V imunologických vyšetřeních je zjišdována snížená 
chemotaxe granulocytů (spontánní i stimulovaná). Jedná se však 
o nález, který není zcela patognomonický a není pro diagnostiku 
daného syndromu nezbytný (Litzman 2008). V rámci buněčné 
imunity nacházíme praktické chybění pamědových B-lymfocytů 
(Speckmann et al. 2008).

Stanovení diagnózy je založeno na kombinaci klinických a la-
boratorních nálezů (byl vypracován skórovací diagnostický sys-
tém) (Grimbacher 1999b). Nově lze provést i molekulárně gene-
tickou diagnostiku. 

Teprve v roce 2007 byla popsána příčinná mutace v oblasti ni-
trobuněčného transkripčního faktoru STAT3 (signal transducer and 
activator of transctription 3). Jedná se o mutace v oblasti domény vá-
žící se na DNA či na SH2 (SRC homology). Většina mutací vzniká 
de novo, avšak dále se dědí autozomálně dominantně (Holland et 
al. 2007; Minegishi et al. 2007; Paulson et al. 2008; Renner et al. 
2007). Patogeneticky se projevuje defektní odpovědí na cytokiny 
IL-6 a IL-10, IL-22 a snad i IL-21 (Minegishi et al. 2007; Renner 
et al. 2004). Ex vivo byla zjištěna snížená produkce IL-17, který se 
výraznou měrou podílí při neutrofilním zánětu (Milner et al. 2008; 
Renner et al. 2008). 

Prognóza pacientů je vážná, jen určité procento nemocných 
se dožívá středního věku. Nejčastější příčinou úmrtí bývá akutní 
plicní hemoragie v důsledku infekce Aspergillus fumigatus (Free-
man et al. 2007).

Kazuistika:
Ve sdělení bychom se rádi podělili o osud pacienta s hyper 

IgE syndromem, který byl do naší péče předán ve svých 19 letech 
z pražské motolské nemocnice. Podezření na daný syndrom bylo 
vysloveno již v předškolním věku. 

U žádného člena rodiny nebyl nikdy prokázán imunodeficit či 
četnější infekty dýchacích cest. Jednalo se o chlapce z prvního fy-
ziologického těhotenství. Již v perinatálním období došlo k rozvoji 
stafylokové sepse s následným rozvojem torpidního kožní ekzé-
mu, který kožní lékař uzavřel jako ekzém mikrobiálního původu. 
Chlapec trpěl četnými otitidami, které si vynutily v 6 měsících 
věku operační zákrok. Prodělané zarděnky, spalničky a plané ne-
štovice proběhly bez komplikací. Asi od 4. roku se u něho začaly 
objevovat kožní abscesy hlavy, krku a gluteální oblasti s nezbyt-
ností opakované chirurgické intervence. Mírná intenzita celkových 
příznaků neodpovídala vždy rozsahu postižení. Prakticky konti-
nuálně bylo přítomno mykotické postižení dutiny ústní a genitá-
lu. Ve školním věku a v průběhu adolescence dominovaly opako-
vané bronchitidy a bronchopneumonie vedoucí k mnohočetným 
bronchiektáziím s okrskovou fibrózou. Jeho tvář získala typický 

vzhled (obr. č. 1). Podrobil se několika plastickým operacím pře-
chodného efektu. Utrpěl několik fraktur dlouhých kostí, vždy po 
drobnějším úrazu.

V dospělosti dominovaly kromě pneumonií sinusitidy, které 
si vyžádaly operační řešení. Kožní abscesy ustoupily. V důsledku 
těžké osteoporózy (i přes adekvátní léčbu bifosfonáty) došlo ke 
kompresivní fraktuře několika obratlů (obr. č. 2). V jeho 44 letech 
bylo onemocnění komplikováno vznikem difúzního B-velkobu-
něčného maligního lymfomu. V době diagnózy stadia IIIA (s po-
stižením uzlin nad i pod bránicí, bez celkových příznaků). Podaná 
kombinovaná chemoterapie (cyklofosfamid, vincristin, adriamycin, 
prednison) byla komplikována vážným septickým stavem (etiolo-
gicky Pseudomonas aeruginosa) s rozvojem septického šoku s nut-
ností přechodné arteficiální ventilace. Následně pak léčba probíhala 
pouze podáním rituximabu (monoklonální protilátka antiCD20) 
v monoterapii. Bylo dosaženo remise onemocnění, která trvá do-
posud (tj. 36 měsíců). 

Téhož roku prodělal těžkou bronchopneumonii komplikovanou 
vznikem pneumatokély (viz obr. č. 3). Plicní nález dále progreduje. 
Masivně jsou přítomny bronchiektázie, fibróza (obr. č. 4). Bronchi-
ální strom je kolonizován multirezistentním kmenem Pseudomonas 
aeruginosa. Klinicky jsou infekty provázeny respirační insuficiencí. 
Na dušnosti se spolupodílí i nově zjištěná dilatační kardiomyopa-
tie (ejekční frakce 30 %). Její původ zůstává nedořešen, u pacientů 
s hyper IgE syndromem není tato komplikace popisována. Pravdě-
podobně je částečně způsobena toxickým vlivem mnohočetných 
antibiotik a antimykotik a v neposlední řadě i antracyklinů (jako 
součást kombinované chemoterapie), i když jejich kumulativní 
dávka nebyla překročena.

V laboratorních nálezech je trvale přítomna vysoká hladina 
celkového IgE (pohybující se kolem 4–6 tisíc IU/ml, anamnestické 
maximum 50 tisíc IU/ml), eosinofilie 17 %, snížená chemotaxe, 
v oblasti buněčné imunity nebyly nalezeny pamědové B-lymfocyty 
(non-switched i switched – CD19+/27+/IgD+ i CD19+CD27+ 
IgD−). Ostatní imunologická vyšetření jsou v normě. Z kultivačních 

Obr. 1: Vzhled obličeje
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nálezů byly nejčastějšími původci Staphylococcus aures, Hemophilus 
influenzae a později stále častěji Pseudomonas aeruginosa, postupně 
s rozvojem multirezistence, mykologicky pak Candida albicans, As-
pergillus flavus i A. niger.

Dle skórovacího systému s přihlédnutím na klinický obraz a la-
boratorní výsledky dosáhl celkem 72 bodů, což představuje 99,9% 
pravděpodobnost autozomálně dominantního fenotypu (Grimba-
cher et al. 1999b). Molekulárně biologické vyšetření poté skutečně 
prokázalo mutaci genu pro STAT3 (záměna lysinu za threonin) na 
340. exonu v DNA vázající doméně (p.K340T) a tím byla defini-
tivně potvrzena diagnóza hyper IgE syndromu. 

Terapeuticky je nemocný léčen profylakticky antibiotiky (Cotri-
moxazol p.o., Colomycin v inhalační formě) a antimykotiky. Od 30 
let je pak pravidelně podporován podáváním intravenózních imu-
noglobulinů v dávce závisející na intenzitě infekčních komplikací 
(100–800 mg/kg/měsíc). V neposlední řadě je pak osteoporóza 
mírněna bifosfonáty v kombinaci s kalciem a vitamínem D.

Diskuse:
Doposud neexistuje kauzální léčba hyper IgE syndromu. Obec-

ně je u všech pacientů doporučována doživotní profylaktická léčba 
antibiotiky zejména s protistafylokokovým účinkem (dicloxacilin, 
kotrimoxazol, amoxicilin, cefuroxim) a antimykotiky (flukonazol). 

Obr. 2: RTG bederní páteře: skolióza, osteoporóza, kompre-
sivní fraktura L5

Obr. 3: RTG plic – pneumatokéla levé plíce

Obr. 4: HRCT plic – mnohočetné bronchiektázie a obraz 
bronchiolitidy
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Ta je pak aktuálně doplňována o další léky vyplývajících z kompli-
kací daného onemocnění. Byl zkoušen cyklosporin A, který vedl 
v kazuistických sděleních ke snížení frekvence infektů, ke snížení 
celkového IgE a zlepšení chemotaxe. Efekt byl však zaznamenán 
pouze po dobu podávání (Etzioni et al. 1997; Wolach et al. 1996). 
Se stejným závěrem byl vyzkoušen i rituximab (Trendelenburg et 
Schifferli 2007). Tato monoklonální protilátka anti CD20 byla po-
dávána i přechodně našemu pacientovi v rámci léčby maligního 
lymfomu. Měřitelně sice došlo k normalizaci celkového IgE, avšak 
efekt na snížení počtu infekčních komplikací nemůžeme posoudit 
s ohledem na pokročilost plicního nálezu a současnou aktivitu ma-
lignity s dalšími imunosupresivními účinky na organismus. Naše 
cesta podávání intravenózních imunoglobulinů je doporučována 
i FDA (typ důkazu IIb, síla doporučení B), a to zejména u podsku-
piny pacientů s poruchou tvorby specifických protilátek (Orange 
et al. 2006). Efektivnost imunoglobulinů se pravděpodobně děje 
cestou neutralizace IgE antiidiotypovým mechanismem a dále 
zvýšením koncentrace specifických protilátek proti opouzdřeným 
mikrobům) (Trendelenburg et Schifferli 2007; Verma et Wollima 
1999). V souladu i s dalšími autory však dochází i u našeho pa-
cienta k postupné progresi onemocnění. Cesta transplantace kost-
ní dřeně (obvykle u případů komplikovaných vznikem maligního 
lymfomu) bohužel také nepřinesla výraznější efekt (Minegishi et 
al. 2007). Jedná se o léčebný postup, který je zatížen vysokou mor-
talitou, navíc i u jedinců, u kterých došlo k plnému chimérismu, 
není vyloučen opětovný relaps HIES (Grimbacher et al. 2005; Paul-
son et al. 2008). Byla i publikována též možnost léčby plasmaferé-
zou při obtížně zvládnutelných infekčních komplikacích. Ta vedla 
ke zlepšení chemotaxe a rychlejšímu zvládnutí infekce. Jedná se 
však o postup, který je výrazně finančně náročný a nelze ho vyu-
žít jako nedílnou součást léčebného postupu (Yamada et al. 1995). 
K ovlivnění dermatitidy byl zkoušen interferon gama s rozdílnými 
zkušenostmi (Jemec et al. 1996). V rámci klinických studií je pak 
u pacientů zkoušeno podávání omalizumabu či probíhá studie s ra-
nitidinem s vizí pozitivního ovlivnění signalizační dráhy pro IL-10 
histaminem (vyhledáno na www.clinicaltrials.gov).

Závěr:
Hyper IgE syndrom je v současné sobě nevyléčitelným one-

mocněním, lze však doufat, že zejména s rozvojem genové terapie 
dojde k významnému zlepšení prognózy takto nemocných.
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Souhrn:
V poslední době je do dermatologické klinické praxe zaváděna nová diagnostická 

metoda zvaná atopické epikutánní testy (APT). Toto sdělení reviduje dosavadní zkuše-
nosti s APT s aerogenními alergeny (aeroalergeny). Pokud se vyřeší problémy se stan-
dardizací metodiky APT, zejména co se týče koncentrace alergenů, vyšetření atopickými 
epikutánními testy by se mohlo stát součástí rutinního diagnostického postupu u pa-
cientů s atopickým ekzémem.

Summary:
Atopy patch tests with airborne allergens in patients with atopic dermatitis
Recently atopy patch tests (APT) as a new diagnostic method have been introduced 

in the dermatological clinical practice. This article reviews current experience regar-
ding atopy patch tests with airborne allergens (aeroallergens). After solving the pro-
blem with the stardandization of APT (especially the concentration of the allergens), 
this metod could become a component of the routine diagnostic procedure in patients 
with atopic dermatitis.

Nečas, M. Atopické epikutánní testy s aerogenními alergeny u pacientů s atopickým ekzémem. Kazuistiky 
v alergologii, pneumologii a ORL 6, č. 3: 31 –34, 2009.

Klíčová slova:
� atopický ekzém
� diagnostika
� atopické epikutánní 

testy

Key words:
� atopic dermatitis
� diagnostic
� atopy patch tests

Úvod:
Na základě klinického pozorování zhoršování atopického ek-

zému u některých pacientů po kontaktu s aeroalergeny byla již od 
30. let minulého století snaha u atopiků provádět expoziční testy 
s aerogenními alergeny. Průkopníky v tomto směru byli Rostenberg 
a Sulzberger, kteří již v roce 1937 publikovali první experimentální 
práce s touto tematikou. O renesanci této diagnostické metodiky 
se zasloužili Mitchel et al., kteří v roce 1982 prokázali, že aplika-
ce alergenu na nepostiženou abradovanou kůži pacientů s těžkým 
atopickým ekzémem může vést ke vzniku ložiska ekzému v tomto 
místě. Postupně byla (a stále je) upřesňována metodika těchto tes-
tů, které byly Ringem později nazývány atopickými epikutánními 
testy (Ring et al. 2001).

Princip a indikace atopických testů
Princip a indikace atopických testů jsou velmi podobné klasic-

kým epikutánním testům. Jde o expozici určitého malého okrsku 
kůže suspektnímu alergenu ve stanovené koncentraci (tzv. alergo-
logické), ve stanoveném vehikulu, na stanovenou dobu.

K provedení atopických epikutánních testů jsou indikováni 
v podstatě všichni pacienti s atopickým ekzémem, zejména však 
ti, kteří mají projevy ekzému v aerogenní distribuci (tj. na mís-
tech nekrytých oblečením – tedy zejména obličej a krk, viz obr. 
č. 1) a ti, kteří pozorují exacerbace ekzému v době pylové sezony, 
v prašném prostředí, při kontaktu se srstí některých zvířat apod. 
Další indikační skupinou jsou pacienti s ekzémy v aerogenní dis-
tribuci (např. s recidivujícími ekzémy v oblasti očních víček) dosud 
nediagnostikovaní jako atopici, u kterých by mohla pozitivita ato-
pických epikutánních testů signalizovat frustní formu atopického 
ekzému. Atopické epikutánní testy se také mohou uplatnit u pa-
cientů s atopickým ekzémem a mnohočetnou pozitivitou specific-
kého IgE či prick testů na aerogenní alergeny, kde mohou pomoci 
upřesnit relevanci zjištěných výsledků.

Metodika atopických epikutánních testů
Alergeny:

Nejčastěji se z aerogenních alergenů k atopickým epikután-
ním testům používají alergeny roztočů domácího prachu, dále 
pyly travin, bylin a plevelů, některých stromů (nejčastěji břízy), 

Vyšetřovací metody

Atopické epikutánní testy s aerogenními 
alergeny u pacientů s atopickým ekzémem

Miroslav Nečas
I. dermatovenerologická klinika, FN u sv. Anny, Brno
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zvířecí alergeny (kočka, pes, kůň, morče aj.) a alergeny plísní (van 
Voorst Vader et al. 1991; Seidenari et al. 1992; De Bruin-Weller et 
al. 1999). Používají se většinou alergeny určené a komerčně dodá-
vané pro prick testy.

Koncentrace:
Nejednotnost vyjadřování koncentrace alergenů představuje 

velký problém a brání zřejmě nejvíce plné standardizaci metodiky 
a širšímu využití atopických epikutánních testů v praxi. Největší 
problém spočívá v tom, že různí výrobci, resp. dodavatelé používají 
různé jednotky koncentrace alergenů. Někteří používají k atopic-
kým epikutánním testům alergeny s koncentrací udávanou titrací 
v PNU (protein nitrogen unit), označující množství dusíku v ex-
traktu. Tato titrace v PNU/g extraktu se však vztahuje jak k aler-
genům, tak k non-alergenním proteinům a měla by proto být na-
hrazena jednotkami lépe korelujícími se skutečným alergogenním 
potenciálem vztaženým k určitému biologickému účinku jako např. 
inhibice RAST nebo kožní odpovědi v porovnání s referenčním ex-
traktem, tak jak se to děje např. při uvádění koncentrace alergenů 
používaným k prick testům. Problém je ale opět v tom, že každá 
firma si své produkty vyrábí podle vlastního referenčního extrak-
tu, se kterým se vyráběné prick testy porovnávají s ohledem na 
složení, obsah hlavních alergenů a biologickou aktivitu (jednotky 
AU/ml, SQ/ml či IR/ml). Ideální by bylo přesné uvedení alergenu 
v µg/ml, což však většina firem nečiní.

Místo aplikace:

Ve většině studií jsou aplikovány APT na kůži zad nepostiženou 
ekzémem podobně jako klasické epikutánní testy (viz obr. č. 2), 
vzácněji na volární stranu předloktí (Gondo et al. 1986). Lange-
veld-Wildschutová et al. (1995) testovali na nepostižené kůži zad 
a v loketní jamce u 10 pacientů s atopickým ekzémem a nezjistili 
signifikantní rozdíly ve výsledcích testů. Naopak Norris et al. (1988) 
popisují více časných pruritických odpovědí při testování v loket-
ní jamce než při aplikaci testů na kůži zad, což vysvětlují rozdíly 
ve vstřebávání alergenů, distribucí volných nervových zakončení 
a mediátorů pruritu.

Způsob aplikace:
Většina autorů provádí atopické epikutánní testy na zdravé kůži, 

někteří však předem kůži abradují (Mitchel et al. 1982), skarifiku-
jí (Gondo et al. 1986) nebo strhávají nejsvrchnější části epidermis 
leukoplastí (stripping) (Langeveld-Wildschut et al. 1995), což má 
simulovat škrábání a zvýšit penetraci alergenu. 

Doba aplikace testů:
Doba aplikace a hodnocení se dosti výrazně liší, většina auto-

rů doporučuje stejné intervaly jako u klasických epikutánních tes-
tů – doba aplikace 48 hodin a 2–3 hodnocení (za 48, 72, event. 96 
hodin) (Seidenari et al. 1992). Mnoho studií také dokumentuje 
okamžité reakce za 10–20 minut (De Groot et al. 1989). K hodno-
cení reakcí v atopických epikutánních testech doporučila pracovní 
skupina ETFAD (European Task Force on Atopic Dermatitis) v ro-
ce 2005 tato kritéria: 

+ erytém s infiltrací (viz obr. č. 3)
++ papuly (viz obr. č. 4)
+++ splývající papuly, madidace (viz obr. č. 5)

Obr. 1: Aerogenní distribuce atopického ekzému Obr. 2: Aplikace APT
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Dosavadní zkušenosti s atopickými 
epikutánními testy

Procento pozitivních reakcí se v těchto testech se pohybuje v ši-
rokém rozmezí mezi 15 a 100 % (Langeveld-Wildschut et al. 1995). 
Tyto rozdíly lze do jisté míry vysvětlit výběrem pacientů, ale zejmé-
na rozdílnou metodikou testů, jak již bylo uvedeno výše. 

Ve velké multicentrické studii provedené v Německu (Darsow 
et al. 1999) na více než 280 pacientech bylo zjištěno, že co do frek-
vence senzibilizace jsou nejčastějším alergenem roztoči domácího 
prachu (44 %), dále následovaly pyly travin (23,8 %), kočičí epite-
lie (15 %), pyl břízy (16,7 %) a pyly plevelů (5 %). 

Ring et al. (2001) stejně jako předtím Darsow et al. (1996) 
zjistili signifikantně vyšší frekvenci pozitivních atopických epi-
kutánních testů u pacientů s anamnézou exacerbace atopického 
ekzému v letních měsících než u pacientů bez těchto anamnes-
tických údajů. 

Řada autorů (Wistokat-Wulfig et al. 1999; Ring et al. 2001; 
Darsow et al. 2004) srovnávala výsledky atopických epikutánních 
testů s výsledky specifického IgE, event. prick testů s aerogenními 
alergeny, přičemž nebyla zjištěna úplná shoda. Např. Darsow et 
al. (2000) zjistili korelaci výsledků atopických epikutánních testů 
s hodnotami specifického IgE, resp. s prick testy u Dermatophago-
ides pteronyssinus v 69 %, resp. v 53 %, u kočičích alergenů v 67 %, 
resp. v 50 % a u pylů travin v 42 %, resp. v 39 %. Z toho by se dalo 
usuzovat, že atopické epikutánní testy zřejmě diagnosticky pokrý-
vají jinou formu senzibilizace na aerogenní alergeny (tzv. IV. typ 
zprostředkovaný IgE) na rozdíl od prick testů a specifického IgE 
(časný typ). 

Většina prací (Wistokat-Wülfing et al. 1999; Ring et al. 2001; 
Darsow et al. 2004) potvrzuje, že senzitivita specifického IgE 

a prick testů je poměrně vysoká, zatímco specifita je nižší. Naopak 
atopické epikutánní testy mají vyšší specifitu a nižší senzitivitu. 
Např. v práci Wistokata et al. (1999) se pohybuje senzitivita APT 
v rozmezí 45–71 % podle konkrétního alergenu a specifita mezi 
76 a 95 %. Specifita APT byla signifikantně vyšší než u prick tes-
tů (HDM 54 %, kočičí epitelie 42,8 %, pyly travin 27,3 %) či spe-
cifického IgE (HDM 54,5 %, kočičí epitelie 61,9 % a pyly travin 
31,8 %). Ve studii provedené Darsowem (2004) byla senzitivita 
vzhledem k anamnéze 67–75 % a specifita 84–90 %. Senzitivita 
prick testů byla 100 % a specifického IgE 92 %. Specifita naopak 
byla nižší než u atopických testů, a to 33 % u prick testů i pro 
specifické IgE.

Závěr:
Identifikace zhoršujících a provokačních faktorů atopického ek-

zému je často velice obtížná, protože těchto spouštěčů může být 
celá řada a mohou se v průběhu onemocnění u pacienta s atopic-
kým ekzémem různě kombinovat a měnit.

Často je základem identifikace těchto faktorů pouze anamne-
stický údaj pacienta, který nelze nijak blíže objektivizovat. Na zá-
kladě dosavadních zkušeností s atopickými epikutánními testy 
lze říci, že APT jako přímý kožní expoziční test s aeroalergenem, 
představuje možnost, jak potvrdit spouštěcí faktor alespoň u části 
pacientů s atopickým ekzémem. 

Oproti vyšetření specifického IgE a prick testy, jež mohou díky 
vysoké senzitivitě určit širší okruh aeroalergenů, které by se moh-
ly při exacerbacích atopického ekzému uplatňovat (ale mohou 
být také odrazem slizniční atopie), jsou atopické epikutánní testy 
díky vyšší specifitě schopné tyto informace dále upřesnit (podáva-
jí přesnější údaj o tom, zdali jsou aeroalergeny skutečně příčinou 
zhoršování ekzému).

Obr. 3: Reakce + Obr. 4: Reakce ++ Obr. 5: Reakce +++

Sulzberger Marion Baldur (1895–1983) – americký dermatolog. Po dobrodružném mládí (nejrůznější povolání kuchařským pomocníkem počínaje a kariérou letce v 1. světové vál-
ce konče) se mladík z bohaté americké rodiny nechal zapsat ke studiu medicíny na univerzitě v Ženevě. Tam, a později i v Curychu, studoval pod vedením Josefa Jadassohna a Bruno 
Blocha. Po návratu do Spojených států si založil soukromou dermatologickou praxi spolu s Fredem Wisem. Během 2. světové války sloužil pod hlavičkou americké námořní služby, 
za své objevy v oblasti léčby dermatóz způsobených jedovatým plynem a tropickými nemocemi získal jak americké tak francouzské vyznamenání. Profesorem dermatologie se stal 
v roce 1949 v New Yorku (zdroj informací: archiv redakce).

Rostenberg Adolph Jr. (1905–1988) – americký dermatolog. Vedoucí oddělení dermatologie lékařské fakulty University of Illinois. Dlouholetý zaměstnanec a dermatologický kon-
zultant americké Food and Drug Administration (FDA)(zdroj informací: archiv redakce).
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Pokud se dosáhne standardizace metodiky atopických testů, 
mohly by se v budoucnu atopické epikutánní testy stát součás-
tí rutinních diagnostických metod v rámci vyšetřování pacientů 
s atopickým ekzémem. Identifikace aeroalergenů jako spouštěcích 
faktorů atopického ekzému je významná nejen z hlediska preven-
tivních opatření, ale i z hlediska možné specifické alergenové imu-
noterapie.

Literatura:
Darsow, U., Laifaoui, J., Kerschenlohr, K. et al. The prevalence of 
positive reactions in the atopy patch test with aeroallergens and 
food allergens in subjects with atopic eczema: a European multi-
center study. Allergy 59, 12: 1318–1325, 2004. 
Darsow, U., Ring J. Airborne and dietary allergens in atopic ecze-
ma: a comprehensive review of diagnostic tests. Clin Exp Derma-
tol 25, 7: 544–551, 2000.
Darsow, U., Vieluf, D., Ring, J. Atopy patch test with different ve-
hicles and allergen concentrations: an approach to standardization. 
J Allergy Clin Immunol 95, 3: 677–684, 1995.
Darsow, U., Vieluf, D., Ring, J.; Atopy Patch Test Study Group. Eva-
luating the relevance of aeroallergen sensitisation in atopic eczema 
with atopy patch test: A randomized, double-blind multicenter stu-
dy. J Am Acad Dermatol 40, 2 Pt 1: 187–193, 1999.
Darsow, U., Vieluf, D., Ring, J.The atopy patch test: an increased 
rate of reactivity in patients who have an air-exposed pattern of 
atopic eczema. Br J Dermatol 135, 2: 182–186, 1996.
De Bruin-Weller, M. S., Knol, E. F., Bruijnzeel-Koomen, C. A. Atopy 
patch testing – a diagnostic tool? Allergy 54, 8: 784–791, 1999.
De Groot, A. C., Young, E. The role of contact allergy to aeroal-
lergens in atopic dermatitis. Contact Dermatitis 21, 4: 209–214, 
1989.
Gondo, A., Saeki, N., Tokuda, Y. Challenge reactions in atopic der-
matitis after percutaneous entry of mite allergen. Br J Dermatol 
115, 4: 485–493, 1986.

Langeveld-Wildschut, E. G., van Marion, A. M., Thepen, T. et al. 
Evaluation of variables influencing the outcome of the atopy patch 
test. J Allergy Clin Immunol 96, 1: 66–73, 1995.
Mitchel, E. B., Crow, J., Chapman, M. D. et al. Basophils in aller-
gen induced patch test sites in atopic dermatitis. Lancet 1, 8264: 
127–130, 1982.
Norris, P. G., Shoefield, O., Camp, R. D. A study on the role of 
house dust mite in atopic dermatitis. Br J Dermatol 118, 3: 435–
440, 1988.
Ring, J., Darsow, U., Behrendt, H. Role of aeroallergens in atopic 
eczema: Proof of concept with the atopy patch test. J Am Acad Der-
matol 45, Suppl 1, 49–52, 2001.
Rostenberg, A., Sulzberger, M. D. Some results of patch tests. Arch 
dermatol 35: 433–454, 1937.
Seidenari, S., Manzini, B. M., Danese, P., Giannetti, A. Positive pa-
tch tests to whole mite culture and purified mite extracts in pati-
ents with atopic dermatitis, asthma, and rhinitis. Ann Allergy 69, 
3: 201–206, 1992.
van Voorst Vader, P. C., Lier, J. G., Woest, T. E. et al. Patch tests with 
house dust mite antigens in atopic dermatitis patients: methodolo-
gical problems. Acta Derm Venereol 71, 4: 301–305, 1991.
Wistokat-Wülfing, A., Schmidt, P., Darsow, U. et al. Atopy patch 
test reactions are associated with T lymphocyte-mediated allergen-
-specific immune responses in atopic dermatitis. Clin Exp Allergy 
29, 4: 513-521, 1999.

MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D.
I. dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny
Pekařská 53
656 91 Brno
e-mail: miroslav.necas@fnusa.cz

Vyšetřovací metody

XVII. západočeské pneumoonkologické dny
12.–13. 11. 2009, Darová

Pátek 13. 11. 2009
8.00–12.30 h (10.30–12.30 h sympozium Roche)

Sekretariát konference:
EUROVERLAG, spol. s r. o.
Bolzanova 5, 301 00 Plzeň
tel.: 377 421 040, fax: 377 422 277, mobil: 724 145 132
e-mail: pneuonkdny@euroverlag.cz

www.pneuonkdny.cz

Tradiční podzimní setkání pořádá Klinika tuberkulózy a re-
spiračních nemocí FN v Plzni. Prezidentem konference je prof. 
MUDr. Miloš Pešek, CSc. Záštitu nad akcí převzala Česká pne-
umologická a ftizeologická společnost ČLS JEP, ředitelka FN 
Plzeň Ing. Jaroslava Kunová a děkan LF UK v Plzni doc. MUDr. 
Jaroslav Koutenský, CSc.

Odborný program:
Čtvrtek 12. 11. 2009
14.00–18.30 h (16.30–18.30 h sympozium Eli Lilly) 

pozvánka

kazupneu_3_09_ver_c.indd   34 22.10.2009   13:58:36



35KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL 3/2009

Danlos Henri-Alexandre (1844–1912) – francouzský dermatolog. Celou svou lékařskou kariéru strávil v Paříži. Pracoval v Hôpital Tenon a Hôpital Saint Louis, zkušenosti s la-
boratorní prací získal především v laboratoři Charlese-Adolpha Wurtze. Svůj zájem věnoval vývoji nových arsenových a rtudových preparátů k léčbě syfilis a kožních onemocnění, 
zkoumal použití radia k léčbě lupus erythematosus či tuberkulóze kůže (zdroj informací: archiv redakce).

Ehlers Edvard Lauritz (1863–1937) – dánský dermatolog. Studoval v Kodani, Berlíně, Vídni i Paříži. V roce 1906 byl jmenován vedoucím dermatologického pracoviště ve Frede-
ricks Hospital v Kodani, později byl ředitelem v kodaňském Kommunehospitalet (zdroj informací: archiv redakce).

Rarita

Co znamená Mounier-Kuhnův syndrom 
aneb jak velké průdušky máme mít?

Martina Vašáková

Jak široké bychom měli správně mít velké dýchací cesty, aby 
byly optimálně funkční? Normální trachea by měla mít u mužů 
maximální rozměr 25 mm v transversálním průměru a u žen 
v témž průměru 23 mm (viz tabulka). 

Mounier-Kuhnův syndrom neboli také syndrom tracheobron-
chomegalie je označením pro stav, kdy je výrazně dilatován pro-
svit trachey a hlavních bronchů. Příčinou tohoto stavu je atrofie 
nebo absence elastických vláken a buněk hladkého svalu. Poprvé 
byl tento syndrom popsán v roce 1932. Patologicko-anatomickým 
podkladem tohoto onemocnění je ztráta chrupavek a svaloviny 
trachey a bronchů, která vyúsduje až do obrazu výrazné dilatace 
velkých dýchacích cest. Vzhledem ke ztrátě pevných součástí stě-
ny trachey dochází někdy až k vývoji tracheálních divertiklů, a to 
hlavně v dorsálních partiích stěny průdušnice. 

Etiologie onemocnění není známa, někdy je tracheobron-
chomegalie spojena s Ehlersovým-Danlosovým syndromem či se 
syndromem „cutis laxa“ u dětí. Většinou však najdeme syndrom 
izolovaně, a to obvykle náhodně, při pátrání po jiném onemoc-

Poznámka redakce:
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nění. Nemocní totiž mohou být zcela asymptomatičtí. Pokud se 
symptomy objeví, pak obvykle zahrnují zvýšenou produkci spu-
ta, která vzniká při opakovaných infektech v terénu sekundárních 
bronchiektázií při tomto syndromu. Na zadopředním skiagramu 
hrudníku je patrné nápadné rozšíření projasnění centrálních dý-
chacích cest, podrobnější obraz nám pak ukáže CT hrudníku a vir-
tuální bronchoskopie. 

Po funkční stránce může být přítomna obstrukční ventilační 
porucha a může být zvýšen reziduální objem, ventilace ale může 
být i normální. Bronchoskopie pak zobrazí nápadně široký prosvit 
dýchacích cest a někdy i divertikly na membranózní části trachey. 
Syndrom může být někdy komplikován opakujícími se pneumo-
niemi, které vedou k výraznější devastaci plicní tkáně a význam-
nějšímu poklesu plicních funkcí.

Ve většině případů, včetně těch, se kterými jsme se setkali my, 
jde však o benigní nález, který nacházíme spíše náhodně.
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         trachea
(transverzální/sagitální)

          (mm)

levý hlavní
bronchus

(mm)

pravý hlavní 
bronchus

(mm)

muži 25/27 18 21

ženy 21/23 17,4 19,8

Tabulka: Diagnostická kritéria pro tracheobronchomegalii 
udávající horní hranici normálních průměrů trachea a hlav-
ních bronchů
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11. díl

Případ aspirovaného cizího tělesa jako příčiny RTG a bronchoskopického nálezu syn-
dromu středního laloku (Zajímavé bronchologické a morfologické nálezy, 10. díl. Případ 
16. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 6, č. 2: 17–20, 2009) mne inspiroval 
k „žánrovému vybočení“, které bych nazval Chronické cizí těleso, diferenciálně dia-
gnostické a bronchologické řešení.

Případ 17.
51letý pacient, kuřák (30 let až 30 cigaret denně), dělník v Mo-

ravských šamotových a lupkových závodech (MŠLZ) Velké Opatovi-
ce. V době vyšetření (30. června 2006) dva  měsíce stop-kuřák.

K pneumologickému vyšetření přichází pro déle než tři mě-
síce trvající kašel.

Objektivním vyšetřením zjištěno vpravo dorzobazálně oslabe-
né až vymizelé dýchání.

Přehledný snímek hrudníku 30. června 2006 (obr. 17/1): Vpra-
vo bazálně v nadbráničním poli téměř homogenní zastínění s kon-
kávní horní hranicí, sledující horní okraj VI. předního žebra. Pravá 
bránice neostré kontury. Ostatní nález v normě.

Vzhledem k délce trvání kašle, kuřácké a pracovní anamnéze, 
RTG a objektivnímu poslechovému nálezu indikováno broncho-
skopické vyšetření.

Flexibilní bronchoskopie 30. června 2006: Spojný bronchus 
vpravo je obturován hlenově-nekrotickými hmotami, z nichž 
prominuje žlutý útvar (obr. 17/2, 17/3). V úvodu výkonu byl ná-
lez v periferii spojného bronchu velmi nepřehledný (obr. 17/4, 
17/5). Útvar se podařilo uchopit bioptickými kleštěmi a postup-
ně ho mobilizovat. Nejméně třikrát se ho však nedaří pro jeho 
velikost extrahovat interglotickým prostorem – opakovaně za-
padá do pravého bronchiálního systému (obr. 17/6–17/8). Na 
obrázku 17/9 po úspěšné extrakci z dýchacích cest … extraho-
vaný drůbeží obratel. Z pravostranné bronchiální periferie jsme 
odsáli téměř plný kontejner (20 ml) mukopurulentního sekretu 
s hemoragickou příměsí. Po toaletě byl pravý bronchiální systém 
až do periferie volný, ale ve spojném bronchu, v oblasti, z níž 
byla extrahována drůbeží kost, byly objemné reaktivní granula-
ce (obr. 17/10–17/13). 

Zajímavé bronchologické
(a morfologické) nálezy

Reaktivně zánětlivý původ granulací potvrdilo i histologic-
ké vyšetření.

Na cílený dotaz ohledně možnosti aspirace cizího tělesa do-
plňuje pacient anamnézu o údaj, že v listopadu 2005 byl po velmi 
pravděpodobném vdechnutí drůbeží kosti převezen RZP na ORL 
pracoviště, kde ale v průduškách nic nenašli.

Pacientovi byl empiricky nasazen ciprofloxacin, léčba doplně-
na Species pectorales, expektorancii a mukolytiky.

Fo
to

 z
 a

rc
hi

vu
 a

ut
or

ů

Pavel Bartoň1, Zoltán Kerekes2

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

Obr. 17/1: RTG hrudníku 30. 6. 2006 – přehledný snímek
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Obdivuhodnou schopnost reparace bronchiální sliznice s re-
gresí granulačních a zánětlivých změn ukazuje fotodokumentace 
z kontrolního vyšetření 10. července 2006 (obr. 17/14–17/17).

Na přehledném snímku hrudníku za 7. července 2006 ještě 
přetrvává zastínění v pravém nadbráničním poli (obr. 17/18). O tři 

Obr. 17/2 Obr. 17/4

Obr. 17/2–17/13: Bronchologické vyšetření 30. 6. 2006
Extrakce drůbeží kosti, reaktivní granulace v okolí cizího tělesa, bronchopneumonie bazálně l. dx.
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Obr. 17/3 Obr. 17/5

Obr. 17/6 Obr. 17/8Obr. 17/7 Obr. 17/9

Obr. 17/10 Obr. 17/12Obr. 17/11 Obr. 17/13

Fo
to

 z
 a

rc
hi

vu
 a

ut
or

ů
Fo

to
 z

 a
rc

hi
vu

 a
ut

or
ů

měsíce později – 11. října 2006 je zřejmá úplná regrese původního 
RTG nálezu (obr. 17/19).

Důležitým „výstupem“ pro pacienta je skutečnost, že od po-
psané události je už více než tři roky STOP-kuřákem; pro bron-
chologa – při podezření na aspiraci cizího tělesa je třeba vyšetře-
ním bronchiálního systému přítomnost cizího tělesa spolehlivě 
vyloučit, nebo je lokalizovat a odstranit.

Obr. 17/14: Hlavní karina Obr. 17/16: Spojný bron-
chus

Obr. 17/14–17/17: Bronchologické vyšetření 10. 7. 2006
Jen minimální rezidua slizniční granulace ve spojném bronchu dx.
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Obr. 17/15: Pravý horní 
lobární bronchus a spojný 
bronchus

Obr. 17/17: B6, dolní lo-
bární a střední lobární 
bronchus

abstrakta na http://www.geum.org/pneumo
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Případ 18.
69letý polymorbidní pacient; diagnostický souhrn: chro-

nická ischemická choroba srdeční, stav po kardiologické ope-
raci (2006), stav po tracheostomii s protrahovaným hojením, 
m. hypertonicus, chronická obstrukční plicní nemoc – kombi-
novaná ventilační porucha s obstrukcí těžkého stupně.

Pro dechové obtíže opakovaně vyšetřen v TRN ambulanci 
OLÚ Jevíčko, stav zlepšen po nastavení kombinované bron-
chodilatační léčby s inhalačním kortikoidem. Pro přetrváva-
jící pískoty až distančního charakteru nad velkými dýchacími 
cestami doporučeno pro podezření na možnost postintubační 
stenózy bronchoskopické vyšetření.

Pacient s vyšetřením souhlasil, ale o dva týdny později, těsně 
před plánovaným výkonem, začíná se souhlasem váhat – vzpo-
míná na bronchoskopické vyšetření, které mu bylo provedeno 
před lety, obává se odběru materiálu na vyšetření a následných 
komplikací… Argumentem byla i vzpomínka na příbuzného, 
který měsíc po bronchoskopii v roce 2008 zemřel (generalizo-
vaný malobuněčný bronchogenní karcinom).

Opakovaně vysvětleny důvody a podstata vyšetření i pří-
prava k výkonu. Vše znovu také za přítomnosti manželky. Ve 
chvíli, kdy už jsem chtěl popsané přesvědčování a tím i sa-
motný výkon „vzdát“, pacient přece jen s vyšetřením zdráha-
vě souhlasil.

Flexibilní bronchoskopie 13. března 2009: Hlasivky pohybli-
vé (obr. 18/1), průsvit subglotické a proximální trachey je troj-
úhelníkovitě deformovaný, ale volně průchodný pro fibroskop 
(obr. 18/2–18/4). Hlavní karina je štíhlá (obr. 18/5), levý bron-
chiální systém v dohledu fibrobronchoskopu volný, v B6 sin. je 
plošná slizniční pigmentace (obr. 18/8). Vpravo je ve spojném 
bronchu kulatý, žlutozelený útvar obturující průsvit průdušky 
(obr. 18/6, 18/7) – aspirovaný hrášek.

Obr. 17/18: RTG hrudníku 7. 7. 2006 – přehledný snímek Obr. 17/19: RTG hrudníku 11. 10. 2006 – přehledný snímek

Bioptickými kleštěmi se daří útvar bez problémů uchopit 
(obr. 18/9, 18/10), ale při pokusu odstranit ho vcelku se drolí 
(obr. 18/11, 18/12). V dalším průběhu výkonu je tedy odstraněn 
bioptickými kleštěmi a odsáváním po částech (obr. 18/13–18/16, 
18/19 a 18/20).

Sliznice je v periferii pravého bronchiálního systému, zvláš-
tě v okolí odstupu středního lobárního bronchu, zarudlá. Na 
ventrální stěně spojného bronchu, nad štěrbinovitým odstupem 
středního lobárního bronchu (obr. 18/17, 18/18) je patrna sliz-
niční řasa až charakteru reaktivní granulace.

Histologicky potvrzena mírná chronická zánětlivá infiltrace 
– pravděpodobně reakce respirační sliznice na přítomnost cizí-
ho tělesa.

Na cílený dotaz, zda mohl vdechnout hrášek, si pacient s man-
želkou vzpomněli, že loni na Štědrý večer se při večeři – konzuma-
ci bramborového salátu – dráždivě rozkašlal, ale nic nevykašlal. 
V. s. byl aspirovaný hrášek ve spojném bronchu celkem 79 dnů.

Stav pacienta subjektivně i objektivně zlepšen s následným 
ústupem obtíží i poslechového nálezu.

Závěr:
Je třeba být trpělivý a dokázat přesvědčit pacienta – při vlast-

ní jistotě o indikaci bronchoskopie a jejím přínosu pro něj – o po-
třebě vyšetření a provedení výkonu.

Literatura:
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lén – Karolinum, 2001.
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ZAJÍMAVÉ BRONCHOLOGICKÉ (A MORFOLOGICKÉ) NÁLEZY

MUDr. Pavel Bartoň 
OLÚ 510
569 43 Jevíčko

Obr. 18/1 Obr. 18/3

Obr. 18/1–18/20: Bronchologické vyšetření 13. 3. 2009
Podezření na jizevnatou stenózu se nepotvrdilo, nalezen aspirovaný hrášek ve spojném bronchu dx.
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Obr. 18/2 Obr. 18/4

Obr. 18/5 Obr. 18/7Obr. 18/6 Obr. 18/8

Obr. 18/9 Obr. 18/11Obr. 18/10 Obr. 18/12
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Obr. 18/13 Obr. 18/15Obr. 18/14 Obr. 18/16

Obr. 18/17 Obr. 18/19Obr. 18/18 Obr. 18/20
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S E K C E  S E S T E R

Kvalita života
astmatických pacientů

Souhrn:
V současné době se v mnohých zdravotnických zařízeních zabývají sledováním kvality 

života u pacientů s chronickými chorobami. Do této kategorie patří i asthma bronchiale. 
Na našem pracovišti se setkáváme s těmito pacienty jak v ambulanci, tak na standard-
ním oddělení a na jednotce intenzivní péče. Zajímalo nás, jak sami pacienti hodnotí své 
onemocnění a jak je jejich problémy související s tímto onemocněním omezují v kaž-
dodenních činnostech.

Summary:
Quality of life in asthmatic patients
Nowadays many health institutions are interested in monitoring of quality of life in 

patients with chronic illnesses. Even bronchial asthma falls into this category. We meet 
patients with bronchial asthma in out-patient department, during standard hospitaliza-
tion and at intensive care unit. We were interested in how patients themselves assess 
their disease and how problems related to this disease limit their daily activities.

Prchalová, E. Kvalita života astmatických pacientů. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 6, č. 3: 
40–43, 2009.

Klíčová slova:
� asthma bronchiale
� kvalita života
� biopsychosociální model
� dotazníky kvality života
� podnět pro edukaci

Key words:
� bronchial asthma
� quality of life
� bio-psycho-social model
� quality of life 

questionnaires
� inducement of education

Eva Prchalová
Plicní klinika FN a LF UK Hradec Králové

Asthma bronchiale je chronické zánětlivé onemocnění dýcha-
cích cest. Chronický zánět je spojen s průduškovou hyperreakti-
vitou a vede k opakujícím se problémům v podobě dušnosti, tíže 
na hrudníku, pískotů a kašle. Celosvětová prevalence astmatu se 
pohybuje v rozmezí 1–18 % populace, astmatem trpí na naší pla-
netě okolo 300 milionů lidí.

V posledních deseti letech se lékařský výzkum zaměřuje na 
sledování kvality života pacientů s chronickými a onkologickými 
onemocněními. 

Jestliže se budeme zabývat historií definic kvality života Svě-
tové zdravotnické organizace (SZO), musíme na prvním místě 
zmínit biopsychosociální model, který určuje takzvaný holistický 
přístup k člověku – to znamená, že pacienta bereme, vyšetřuje-
me a hodnotíme jako celkovou bytost s klady a zápory, v žádném 
případě ho nehodnotíme jako diagnózu. V 70. letech 20. století 
ukládá Almaatská deklarace (1978) zajistit pro pacienty dostupnou 
primární péči. V další definici, kterou vyhlásila Světová zdravot-
nická organizace, je cílem snížit morbiditu, invaliditu a mortalitu 
pacientů s chronickými onemocněními, mezi něž jsou začleně-
na i chronická respirační onemocnění včetně asthma bronchiale. 
K dalším úkolům, které si stanovila SZO, se řadí zlepšení zdraví 
a následně i kvality života osob, rodin a komunit, kterým posky-
tujeme své služby formou zdravotnické péče. 

Kvalitu života chronicky nemocných ovlivňují především proje-
vy jejich onemocnění, vedlejší účinky léčby, omezení aktivit v sou-
vislosti s chorobou a také emoční spokojenost.

Pokud sledujeme, jak chápou kvalitu života našich pacientů 
zdravotníci, často se setkáváme se zaměřením na klinické přízna-
ky, na zlepšení zánětlivých laboratorních markerů – na upozornění 
pacienta, že „dnes je opravdu spirometrie lepší než před 14 dny“. 
Přechod od patologických k fyziologickým hodnotám je mnohdy 
příliš zdůrazňován a přeceňován. 

Chápání kvality života ze strany pacientů je odlišné. Hodno-
cení, jakým způsobem a do jaké míry je omezuje například únava 
nebo bolest, je subjektivní. Na rozdíl od nás, zdravotníků, jsou da-
leko více znepokojeni projevy svého onemocnění a neschopností 
vykonávat fyzické úkony než hodnotami objektivních vyšetření. 
Naši pacienti chtějí především chodit do práce, materiálně se za-
bezpečit, postarat se o rodinu, být prospěšní svým blízkým. Dů-
ležitý je pocit osobní svobody – pacient se nechce stát vazalem 
svého onemocnění.

Sledování kvality života na Plicní klinice
FN Hradec Králové

Zjišdovat kvalitu života lze na základě dotazníků. Odpověq na 
otázku, proč jsme se rozhodli měřit kvalitu života našich astma-
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KVALITA ŽIVOTA ASTMATICKÝCH PACIENTŮ

V následujících grafech jsou zpracovány odpovědi na některé z otázek dotazníkového šetření.
A – pacienti s lehkých perzistujícím astmatem (n=45)
B – pacienti se středně těžkým perzistujícím astmatem (n=121)
C – pacienti s těžkým perzistujícím astmatem (n=99)
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S E K C E  S E S T E R

KVALITA ŽIVOTA ASTMATICKÝCH PACIENTŮ

tických pacientů tímto způsobem, je jednoduchá. Úroveň kvality 
života musí posoudit pacient sám, nikoliv druhá osoba. 

Jak by měl vypadat dotazník kvality života, který chceme před-
ložit našim pacientům? Musí být zaměřen na fyzický a emoční stav 
pacienta a dotazy, které bude obsahovat, by měly postihnout ob-
lasti, které jsou pro pacienta důležité. Odpovědi musí být samo-
zřejmě statisticky zpracovatelné. 

Výsledný dotazník obsahoval 32 hodnotících položek. Byl se-
staven částečně podle již existujících vzorů, některé položky jsme 
navrhli na základě vlastních zkušeností.

Výzkum probíhal na Plicní klinice Fakultní nemocnice v Hrad-
ci Králové po dobu 8 měsíců, od listopadu 2006 do července roku 
2007. Jeho účastníky byli pacienti dispenzarizovaní v poradně pro 
astma; dotazník vyplňovali během návštěvy ambulance. Vždy byli 
informováni o důvodu a významu vyplnění dotazníku a měli prá-
vo ho odmítnout. Odpovídali na otázky, které souvisely s jejich 
obtížemi během posledních 14 dnů. Na vyplnění dotazníku byla 
stanovena doba 15 až 20 minut (starší pacienti potřebovali o něco 
více času). Sestry v ambulantním provozu byly poučeny o vytvoření 
maximálního soukromí pro pacienty, kteří vyplňovali dotazník.

Návratnost dotazníků byla 92 %; 8 % pacientů dotazník od-
mítlo vyplnit pro nedostatek času, nebo uváděli, že „výsledky jim 
nemoc stejně neulehčí“. 

Celkem se výzkumu zúčastnilo 265 pacientů; 45 z nich má 
lehké perzistující astma, 121 středně těžké perzistující astma 
a 99 pacientů těžké perzistující astma (do výzkumného šetření 
jsme nezahrnovali pacienty s obtížně léčitelným astmatem, pro-
tože se jedná o specifickou skupinu nemocných, kde hodnocení 
kvality života musí být provedeno na základě jiných výzkum-
ných postupů).

Výzkumné šetření nám umožnilo zmapovat kvalitu života 
našich astmatických pacientů tak, jak ji vnímají oni, a ne tak, 
jak ji ze svého pohledu hodnotíme my, zdravotníci. Výsledky 
ukázaly velké množství obtíží, o kterých pacienti neinformova-
li svého lékaře.  

Závěry výzkumu samozřejmě poskytly řadu podnětů a slouží 
ke zlepšení péče především v oblasti edukace jak ze stany lékařů, 
tak sester; přispěly ke zlepšení komunikace mezi lékařem, sestrou 
a pacientem (vedou nás k tomu více si všímat pacientových sub-
jektivních potíží). U každého pacienta – jak ambulantního, tak 
hospitalizovaného – byly zavedeny edukační karty, kde se přesně 
zaznamenává edukace pacienta lékařem, sestrou a zároveň zde 
pacient svým podpisem potvrzuje, že informacím porozuměl.

Literatura:
Salajka, F., Kašák, V., Pohunek, P., Seberová, E., Špičák, V. (eds.) Diag-
nostika, léčba a prevence průduškového astmatu v České republice. 
Uvedení globální strategie do praxe. Praha: Jalna, 2008.
Špičák V., Panzner P. Alergologie. Praha: Galén, 2004.

Bc. Eva Prchalová
Plicní klinika FN Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
e-mail: prchalova@fnhk.cz

O
br

áz
ek

 z
 a

rc
hi

vu
 a

ut
or

ky

kazupneu_3_09_ver_c.indd   43 22.10.2009   13:58:39



44 KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL 3/2009

10th International Congress 
of Dermatology, Praha

Rozhovor

Ve dnech 20. – 23. května se v pražském Kongresovém centru usku-
tečnil jubilejní 10. mezinárodní dermatologický kongres (ICD) Internati-
onal Society of Dermatology. Souběžně proběhl Česko-Slovenský kongres 
dermatologie a estetické medicíny. O odpovědi na několik otázek, které by 
přiblížily toto prestižní mezinárodní setkání, jsme požádali prezidentku 
ICD, prof. MUDr. Janu Hercogovou, CSc., přednostku Dermatovenero-
logické kliniky Fakultní nemocnice Na Bulovce a předsedkyni České aka-
demie dermatovenerologie.

Paní profesorko, kongresy International Society of Dermatology 
jsou pořádány s pětiletou periodicitou a kromě prvního z nich, který 
hostila v roce 1964 Neapol, proběhly všechny další mimo evropský 
kontinent. Z tohoto pohledu je uspořádání letošního 10. kongresu 
v Praze významným úspěchem. S jakými očekáváními bylo jeho ko-
nání spojeno?

Sama možnost zorganizovat toto světové setkání dermatologů 
byla nejvyšší odměnou v mém profesním životě, nebod se již ani ne-
může vzhledem k periodicitě kongresu opakovat. Významné bylo 
nejen 10. výročí, ale i 50 let od založení International Society of 
Dermatology (ISD, www.intsocderm.org), které jsme v Praze osla-
vili křtem brožury o historii ISD. Mým osobním přáním bylo uká-
zat českou dermatologii a Prahu v ještě lepším světle, než tomu bylo 
v roce 2002, kdy jsem pořádala kongres Evropské akademie derma-
tovenerologie, a to 6 týdnů po záplavách. Očekávali jsme na 5 000 
účastníků ze světa, ale ekonomická krize se významně na kongre-
su podepsala – i velké firmy v rámci úspor nezařadily tento kongres 
mezi své vybrané, nakonec do Prahy přijelo 4 133 účastníků. Na dru-
hé straně ale to byli kolegové ze 105 zemí světa. Nepamatuji takové 
zastoupení na jiných mezinárodních kongresech. 

Zajistit odbornou akci podobného rozsahu jistě není snadné. S ja-
kými úskalími se bylo třeba vypořádat?

Odborný program zahrnoval na 120 odborných sekcí, 1 020 před-
nášek, 400 posterů. Jeho zvláštností byla tzv. kmenová sympozia. Ta 
se v celé šíři věnovala specializacím našeho oboru – klinické derma-
tologii, dětské dermatologii, dermatoonkologii a dermatochirurgii, 
kosmetické dermatologii a histopatologii, probíhala dva dny a byly 
to vlastně takové malé separátní kongresy. Odborný program řídila 
profesorka Jean Bolognia z Yaleho univerzity v New Havenu, autor-
ka poslední světové dermatologické učebnice. Hlavním problémem 
byla koordinace velkého počtu přednášejících, nemohli jsme sami 
ani doplnit žádného kolegu, vše schvalovali předsedající doporuče-
ni vědeckým výborem. A přednášející měnili názvy svých sdělení až 
do posledního dne před kongresem. To se stává při organizaci akcí 
běžně, ale v tomto počtu to bylo nakonec velmi hektické, protože 
sami kolegové posílali maily se změnami a čekali, že změna bude 
okamžitě umístěna na web.

Fo
to

 a
rc

hi
v

Slavnostní zahájení – pohled do kongresového sálu

„Welcome Cocktail“

Co Vás naopak potěšilo?
Hlavní předností odborného programu bylo zastoupení kolegů 

opravdu z celého světa, nebod mezi téměř 700 předsedajícími a před-
nášejícími bylo 150 dermatologů ze Severní Ameriky, 100 z Asie, 
300 z Evropy, 50 z Afriky a 50 z Ameriky Jižní, 40 z Austrálie. Obor 
dermatovenerologie byl tedy opravdu diskutován z pohledu odbor-
níků ze všech kontinentů. Podle ohlasu účastníků vím, že právě 
účast kolegů z celého světa byla nejatraktivnější. Neméně důležitá 
byla účast mladých kolegů, kteří dostali cestovní granty k účasti na 
kongresu od pořadatelské organizace – ISD (největší členské mezi-
národní dermatologické společnosti), Italské dermatologické společ-
nosti a České akademie dermatovenerologie (lokální pořadatelské 
organizace). Bylo jich celkem 377 z 63 zemí světa. Věřte, že setkání 
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s těmito oceněnými bylo jedním z nejdojemnějších momentů kon-
gresu – s každým z nich jsem se musela vyfotit (což jsem samozřej-
mě udělala ráda), řada z nich mi přivezla osobní dárky, poděkování, 
chodí mi krásné dopisy atd. 

V odborném programu, který doplňovala rozsáhlá posterová sekce, 
bylo nepochybně z čeho vybírat. Paralelně s mezinárodním kongresem se 
konal také Česko-Slovenský kongres dermatologie a estetické medicíny. 
Jaká pozitiva, případně těžkosti znamenal souběh obou akcí?

Uspořádání paralelního Česko-slovenského kongresu si vynutily 
okolnosti – nezájem některých našich farmaceutických firem o svě-
tový kongres a jeho účastníky a moje snaha o co největší zastoupe-
ní českých a slovenských dermatologů v odborném programu. Aby 
mohli naši lékaři do Prahy přijet, nabídli jsme jim velmi nízké re-
gistrační poplatky a uspořádali pro ně řadu praktických certifiko-
vaných kurzů. O kurzy byl mimořádný zájem, někteří naši lékaři 
strávili celou dobu kongresu na jeho česko-slovenské části. Organi-
začně to bylo sice komplikací, ale když jsem se rozhodla pro pořá-
dání kongresu, věděla jsem dopředu, že mu budu muset obětovat 
minimálně rok života.

Připomeňme, že souběžně probíhající 15. Pražské dermatolo-
gické sympozium letos organizovaly dermatologické sestry. Jaký Vy 
sama přikládáte význam aktivní účasti sester na podobných odbor-
ných akcích?

S pořádáním odborných akcí pro dermatologické sestry jsme za-
čali v ČR v roce 2007, a to právě v rámci Pražského dermatologického 
sympozia, což je národní dermatologický kongres organizovaný mou 
klinikou od roku 1995. Moc dobře si uvědomuji, že právě a jenom 
spolupráce lékaře a sestry je zárukou kvalitní péče o naše nemocné 
a pracovat se vzdělanými sestrami je radost. Musím poděkovat své 
vrchní sestře Kateřině Křemenové, která se pustila do pořádání od-
borných sympozií pro dermatologické sestry a že toto sympozium 
se stává i pro sestry tradicí. Rozhodně v něm budeme za rok pokra-
čovat. Kongresy ISD zatím sesterské sekce nemají.

Na podrobné hodnocení je určitě ještě brzy. Můžete přesto krátce 
zmínit, jaký byl 10. kongres ISD z Vašeho pohledu a co bezprostřed-
ně přinesl?

Doufám, že můj pohled je v souladu s pohledem dermatologů 
našich i zahraničních – byl to největší dermatologický svátek roku 
2009. Určitě bude odrazovým můstkem pro další aktivity českých 
dermatologů. Osobně jsem velmi poctěna faktem, že jsem byla 
zvolena do výkonného výboru ISD na pětileté období a že mou 
funkcí bude komunikace a koordinace odborných akcí pořádaných 
ISD na celém světě. První další evropskou bude kongres Winter 
Academy of Dermatology příští rok v dubnu v St. Moritz (www.
winteracademy.net). 

Otázka na závěr: budou mít zájemci, kteří se kongresu nezúčast-
nili, možnost seznámit se s abstrakty prezentovaných sdělení a v jaké 
podobě?

Zájemcům můžeme zaslat abstrakta, která máme v podobě 
CD, dále budou vydána Proceedings, informace jsou k dispozici na 
naší klinice a na webu České akademie dermatovenerologie (www.
dermanet.cz).

Za rozhovor poděkoval Karel Vízner

Prof. Hercogová s nigerijskými dermatology, kteří získali sti-
pendia ICD
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BioBusiness 2010
19. 1. – 20. 1. 2010

The Tower Guoman Hotel, London
http://www.biobusiness-conference.com

pozvánka
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Chybovost v inhalační technice
v terapii kontrolujícími antiastmatiky 
Co přinesly průzkumy z let 2001–2008

Rozhovor

Na červnovém kongresu České pneumologické a ftizeologické společnosti 
měli účastníci možnost vyslechnout přednášku prim. MUDr. Viktora Kašá-
ka, která shrnovala výsledky reprezentativního průzkumu chybovosti v uží-
vání inhalačních systémů v léčbě perzistujícího astmatu, provedené v závěru 
roku 2008. Požádali jsme prim. Kašáka o odpovědi na několik otázek.

Pane primáři, ve zmíněné studii, které se zúčastnilo celkem 1 000 
pacientů ze 44 pneumologických a alergologických pracoviš@ z celé Čes-
ké republiky, předcházela pilotní studie realizovaná na Vašem praco-
višti LERYMED spol. s r. o. v Praze v listopadu 2007 na souboru 111 
nemocných. V LERYMEDu se ovšem uskutečnilo sledování chybovosti 
v užívání inhalačních systémů už v roce 2001 a na něj navázala studie 
s 523 astmatiky z 32 pracoviš@ v ČR (probíhala od listopadu 2003 do 
ledna 2004). Můžete porovnat design uvedených studií?

Vámi zmíněná přednáška na letošním kongresu ČPFS a SPFS 
měla název „Vliv nesprávné inhalační techniky na úroveň kontroly 
nad astmatem“. Tím je dán rozdíl od našich předchozích průzkumů 
z roku 2001, resp. z roku 2004, které si kladly za hlavní cíl vyhod-
notit chybovost v inhalační technice u různých inhalačních systémů 
určených pro aplikaci antiastmatik. V současné době raději použí-
vám slovo průzkum, nebod slovo studie je terminus technicus, kte-
rý v sobě nese určité obligatorní atributy, kdežto průzkum nikoliv. 
Pilotní průzkum z roku 2007 (111 pacientů) a na něj navazující re-
prezentativní průzkum z roku 2008 (1 000 pacientů) si navíc klad-
ly za cíl vyhodnotit vztah chybovosti v inhalační technice a kontro-
ly nad astmatem, vztah mezi kontrolou a tíží astmatu a vztah mezi 
testem kontroly astmatu (TKA) a kontrolou nad astmatem. TKA je 
validním nástrojem kvantifikujícím úroveň kontroly nad astmatem, 
avšak nástrojem zcela subjektivním („je v rukou pacienta“), kdežto 

určování úrovně kontroly nad astmatem by mělo být mnohem ob-
jektivnější („je v rukou lékaře“). 

Je možno porovnat parametry či vztahy, sledované v obou „vět-
ších“ průzkumech? Které z nich se změnily a které naopak zůstáva-
jí stejné?

Lze konstatovat, že celková chybovost v inhalační technice zů-
stává stejná, rovněž zůstává stejná compliance pacientů k pravidel-
nému užívání kontrolujících (preventivních) antiastmatik, která je 
v České republice naprosto srovnatelná se situací ve světě, tzn. že 
se stále pohybuje jen kolem 50 %. Compliance je nejnižší u pacientů 
s nejlehčími formami astmatu, nebod tato skupina nemocných nemá 
téměř žádné příznaky, resp. obtíže, a proto si často dělá „farmako-
logické prázdniny“. Z hlediska chybovosti se potvrzuje, že nejzra-
nitelnějšími inhalačními systémy, tj. inhalačními systémy s největší 
chybovostí, zůstávají aerosolové dávkovače (MDI), kdežto inhalační 
systémy určené pro práškové inhalační formy (DPI) mají chybovost 
nižší. Chybovost klesá se vzrůstající edukací, včetně nácviku správné 
inhalační techniky, a s četností kontrol inhalační techniky. Rovněž 
trvá skutečnost, že většina pacientů, kteří dělají chyby v inhalační 
technice s konkrétním inhalačním systémem, paradoxně považuje 
tento systém za snadno použitelný a domnívá se, že žádnou chybu 
v inhalační technice nedělá.

Potvrdily se výsledky průzkumu z roku 2001, resp. pilotní-
ho průzkumu z roku 2007 i následně na početnějších soubo-
rech nemocných?

Dovolím si zůstat jen u komparace pilotního průzkumu z roku 
2007, který byl proveden u pacientů léčených na našem oddělení re-
spiračních nemocí (LERYMED) a reprezentativního průzkumu, kte-
rý byl v roce 2008 proveden na 44 ambulantních pneumologických 
a alergologických pracovištích v celé České republice. Sběr dat pro 
oba průzkumy probíhal ve dvou stejných měsících (listopad–prosi-
nec). V pilotním průzkumu byl navíc všem pacientům měřen vrcho-
lový nádechový průtok (PIF) a mezi hodnocenými inhalační systémy 
byl i Spiromax, který však byl v průběhu roku 2008 postupně stažen 
z trhu v České republice a do reprezentativního průzkumu proto již 
nebyl zařazen. V pilotním průzkumu jsme prokázali, že měření hod-
not PIF nehraje žádnou roli při výběru inhalačního systému k aplikaci 
kontrolujících antiastmatik, nebod všichni naši pacienti bez problémů 
dosahovali několikanásobně vyšších hodnot PIF, než jsou maxima 
doporučených PIF pro jednotlivé inhalační systémy. V pilotním prů-
zkumu bylo dále prokázáno, že pacienti, kteří lépe zvládají inhalační 
techniku, mají lepší kontrolu nad astmatem, ale tato skutečnost ne-
byla statisticky významná. V reprezentativním průzkumu jsme proká-
zali statisticky významný vztah mezi chybovostí v inhalační technice 
kontrolujících antiastmatik a kontrolou nad astmatem. Nové působiště společnosti LERYMED v Praze-Libuši
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Které závěry reprezentativního průzkumu z roku 2008 považu-
jete za nejdůležitější?

Již zmíněný signifikantní průkaz korelace mezi chybovostí a kon-
trolou nad astmatem, poznatek, že kontrola nad astmatem je deter-
minována tíží astmatu, a průkaz dobré korelace TKA s kontrolou nad 
astmatem, s tíží astmatu a s chybovostí.

Vedle velikého množství dat, která průzkum přinesl, je důležité, že 
byl proveden v běžné klinické praxi, což je trend, po kterém se ve světě 
volá, nebod se ukazuje, že ne všechna data získaná z randomizovaných 
klinických studií jsou do reálné klinické praxe převoditelná.

Průzkum rovněž prokázal, že odborné sestry z pneumologických 
i alergologických pracovišd jsou ochotné a schopné samostatně se 
průzkumů tohoto typu zúčastnit, pokud je optimálně zvládnuta je-
jich edukace, logistika průzkumu a také finanční ohodnocení jejich 
participace.

Lze označit některý závěr za překvapivý?
V posledních dvou letech je ve světě i u nás diskutován vztah mezi 

kontrolou a tíží astmatu. Z analýzy našeho průzkumu mimo jiné vy-

plynulo, že v běžné klinické praxi je nereálné dosáhnout a dlouhodobě 
udržet astma pod kontrolou u všech pacientů. Což ovšem nezname-
ná, že se o dosažení tohoto cíle nemáme stále pokoušet. 

Jaká doporučení pro klinickou praxi můžeme z výsledků nejnověj-
šího průzkumu odvodit?

K dosažení a udržení hlavního cíle léčby astmatu, tj. astma 
pod kontrolou, je nutná trvalá edukace pacientů, obsahující nácvik 
správné inhalační techniky, její opakovanou kontrolu a zdůraznění 
nutnosti trvalého užívání kontrolujících antiastmatik. Dále je zřej-
mé, že nestačí vyvinout účinný a bezpečný lék, resp. molekulu či 
kombinaci molekul, a tento lék vložit do účinného inhalačního sys-
tému, který má výborné charakteristiky, jako je např. plicní depozi-
ce apod., ale že je nutno naučit pacienta s konkrétním inhalačním 
systémem správně zacházet. Když se precizují výsledky průzkumu 
z pohledu jednotlivých inhalačních systémů, je zřejmé, že se výrob-
cům, zdravotníkům i pacientům vždy vyplatí investovat do „práce 
s inhalačním systémem“. I inhalační systém je nutno každému pa-
cientovi „ušít na míru“. 
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Lékaři by se navíc neměli nechat mást marketingovými akti-
vitami některých výrobců antiastmatik, kdy jsou některé výhodné 
charakteristiky jejich inhalačního systému, získané v laboratorním 
či nereálném prostředí, prezentovány bez ohledu na to, co s těmito 
vlastnostmi provede špatná nebo obtížná inhalační technika. 

Pro mne, který mám jako místopředseda ČPFS v gesci odbor-
nou participaci na právě probíhající revizi lékové skupiny R03 (an-
tiastmatika), resp. revizi jednotlivých referenčních skupin, přinesl 
průzkum podporu stanoviska, že odbornou revizi nelze provádět 
pouze s ohledem na stanovení a komparaci obvyklých denních tera-
peutických dávek (ODTD) jednotlivých molekul, ale že je nutné vzít 
v potaz i inhalační systém daného léku, včetně nároků na správnou 
inhalační techniku. 

Byly již výsledky reprezentativního průzkumu publikovány v ně-
kterém odborném časopise? 

Zatím ještě ne. Souhrnná publikace je připravována pro zahra-
niční časopis, nebod se domníváme, že náš soubor pacientů je svou 
velikostí a reprezentativností ojedinělý, průzkum má kvalitní sta-
tistické zpracování a jeho závěry jsou pro reálnou klinickou praxi 
přínosné. Parciální články budou publikovány v našem odborném 
tisku. S publikacemi však máme skluz, nebod máme za sebou letní 
stěhování LERYMEDu z Polikliniky Budějovická do zrekonstruova-
né vily v Praze 4-Libuši, což znamenalo enormní časové vytížení pro 
mě i hlavní spoluautorku, kterou je má vrchní sestra Eva Feketeová. 
Pro naše pacienty jsme otevírali 1. srpna 2009.

Pane primáři, jak se vám v novém LERYMEDu pracuje?
Po medicínské stránce velmi dobře. Přestěhování jsme využili 

k řadě technických inovací, jejichž realizace však nebyla vždy jedno-
duchá a bezproblémová a je finančně poměrně náročná. Nyní jsme 
například napojeni na metropolitní komunikační infrastrukturu PACS 
(správcem je Všeobecná fakultní nemocnice v Praze), což nám umož-
ňuje telemetrické předávání obrazové dokumentace pacientů. Našim 
pacientům jsme v novém LERYMEDu vytvořili příjemné „nešpitální“ 
prostředí ve vile se zahradou (viz www.lerymed.cz).

Největší problémy v novém působišti nám však přinášejí naši 
bezprostřední sousedé, chroničtí stěžovatelé, kteří se domnívají, 
že naše oddělení respiračních nemocí zamoří široké okolí prasečí 
chřipkou, tuberkulózou, morem apod. Je paradoxní, že lokální úřa-
dy státní správy paranoidním stěžovatelům horečně naslouchají, což 
sekundárně generuje nároky na náš čas, který bychom mohli věnovat 
např. naší publikační práci. Ale obtíže jsou od toho, aby se zdolávaly, 
a navíc, my nejsme z cukru.

Za rozhovor poděkovala
Gabriela Bjalkovská

LERYMED spol. s r. o.
Mašovická 479/17
142 00 Praha 4-Libuš
www.lerymed.cz

 pod kontrolou pod dostatečnou 
kontrolou

pod 
nedostatečnou 

kontrolou

medián 24,0 20,0 15,0

minimum 8,0 7,0 5,0

maximum 25,0 29,0 25,0

std. odchylka 2,6 3,8 4,0

n 545 303 75

celkový výsledek 
kontroly astmatu

bez chyby s chybou

průměr 21,8 19,1

medián 23,0 20,0

směrodatná odchylka 3,4 4,5

minimum 7,0 5,0

maximum 25,0 29,0

n 657 270

kazupneu_3_09_ver_c.indd   48 22.10.2009   13:58:40



49KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL 3/2009

Kongres American Thoracic Society
San Diego, 15.– 20. 5. 2009

Ve dnech 15. – 20. května 2009 mi bylo umožněno zúčastnit 
se kongresu Americké hrudní společnosti v San Diegu, USA. Kon-
gres svými tématy oslovoval nejen kliniky, ale i vědce zabývající se 
základním výzkumem. Přehled klinického roku a Klinická témata 
v pneumologii nabízely souhrn novinek ve výzkumu, diagnostice 
a léčbě včetně příspěvků zaměřených na genetiku intersticiálních 
plicních procesů, problematiku sarkoidózy, chronické obstrukční 
plicní nemoci a bronchogenního karcinomu. Sdělení zaměřená na 
základní výzkum přinášela poznatky o buněčných funkcích, inter-
akcích v mikroprostředí tumoru a souvislostech obezity a plicních 
nemocí. Most mezi praktickými poznatky a výsledky vědeckého vý-
zkumu tvořily práce odhalující nové terapeutické cíle u nemocných 
s cystickou fibrózou, popř. práce zabývající se imunologií a mikro-
biologií tuberkulózy.

Osobně mě nejvíce zaujal okruh přednášek Genetika a geno-
mika plicních nemocí, který diskutoval nové a recentní objevy 
u pacien tů s familiárními a sporadickými fibrotizujícími plicními 
procesy. Zmíněny byly mutace surfaktantových proteinů, epige-
netické vlivy a jejich úloha v manifestaci plicní fibrózy nebo délka 
telomér u pacien tů s idiopatickou plicní fibrózou (IPF). V průbě-
hu kongresu bylo zařazeno více bloků věnovaných IPF, témata se 
většinou překrývala. Diskutovaným tématem byla akutní exacer-
bace IPF; opakovaně bylo zdůrazněno, že při akutní exacerbaci IPF 
dochází k expresi stejných genů, jaké jsou exprimovány u nemoc-
ných bez známek exacerbace. Protože chybí jednotná definice a cha-
rakteristika akutní exacerbace IPF, je někdy obtížné odlišit tento 
stav od komplikací, jako je např. infekce nebo plicní embolizace. 
Dosud chybí odpovědi na otázky, zda je akutní exacerbace přiro-
zeným procesem v průběhu IPF, či zda se může jednat o odpově  
organismu na akutní poškození. Jelikož zatím nejsme příliš úspěš-
ní ani ve farmakologické léčbě nemocných s IPF bez exacerbace, 
zdá se být optimálním terapeutickým přístupem při rozvoji akutní 
exacerbace IPF akutní transplantace plic. Práce dalších autorů byla 
věnována plicní arteriální hypertenzi (PAH), která je dle katetrizač-
ních studií prokazována u 40 % pacientů s IPF. Tito nemocní mají 
horší toleranci zátěže a přežívají kratší dobu. Laboratorně u nich 
nacházíme elevované sérové koncentrace mozkového natriuretic-
kého peptidu (BNP). Z farmakologických modalit se u pacientů 

Ohlédnutí…

Martina Šterclová

s IPF a PAH zatím nejlépe osvědčilo podávání bosentanu, jelikož 
prodlužuje jejich přežívání. Podávání iloprostu nepřináší nemoc-
ným snížení dušnosti, lepší oxygenaci ani lepší toleranci zátěže. 
Sildenafil sice snižuje efektivně tlak v plicnici, ale pozitivní vliv na 
oxygenaci nebyl prokázán.

Někteří pacienti s IPF mohou být vhodnými kandidáty pro 
transplantaci plic. Riziko úmrtí pacienta na čekacím listu se zvyšuje 
o 106 % při zvýšení intersticiálního (fibrotického) skóre určeného 
počítačovou tomografií s vysokou rozlišovací schopností (HRCT) 
o 1 bod, při poklesu difuzní plicní kapacity o 1 % roste riziko o 4 %. 
Doporučení profesora F. Cordovy (Temple Lung Center, Temple 
University Hospital, Philadelphia, USA) ohledně zařazení pacienta 
na čekací list (s přihlédnutím k očekávané době přežití po trans-
plantaci vs. pokud by transplantace neproběhla a s přihlédnutím 
k čekací době na waiting listu) zahrnovalo difuzní plicní kapacitu 
pod 39 % predikované hodnoty, vysoké HRCT intersticiální skóre, 
pokles usilovné vitální kapacity o 10 % v šesti měsících a saturaci 
pod 88 % při šestiminutovém testu chůzí. V USA přežívá pět let 
po transplantaci plic 40 % nemocných.

Domnívám se, že kongres ATS v San Diegu byl velmi pěkně 
zorganizovanou akcí, která každému účastníkovi pomohla jak zo-
rientovat se v recentní problematice „jeho“ oboru, tak získat pře-
hled o novinkách v oborech ostatních. 

Poděkování: 
doc. MUDr. Martině Vašákové, Ph.D.
grafickému oddělení časopisu Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL
společnosti AstraZeneca

MUDr. Martina Šterclová
Pneumologická klinika FTNsP a 1.LF UK
Vídeňská 800
140 00 Praha 4
e-mail: martina.sterclova@ftn.cz

abstrakta na http://www.geum.org/pneumo
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14. odborný seminář
v Olivově dětské léčebně
Říčany u Prahy, 23. 9. 2009

Pořádání odborných setkání je pro Olivovu dětskou léčebnu 
již tradicí. Ve středu 23. září zde proběhl v pořadí 14. odborný se-
minář určený především pediatrům, praktickým lékařům pro děti 
a dorost, zdravotním sestrám a fyzioterapeutům.

Seminář uváděla prim. MUDr. Hana Maršálková, která byla 
také jeho odborným garantem (spolu s MUDr. Alexandrem Kuče-
rou, předsedou OS ČLK Praha-východ).

V úvodu odborného programu vystoupil prof. MUDr. Petr Ha-
vránek, CSc., přednosta Kliniky dětské chirurgie a traumatologie 
3. LF UK a FTNsP. Tématem jeho bohatě dokumentované přednáš-
ky byly dětské zlomeniny. Zaměřil se na jejich specifika vzhledem 
k věku pacientů, zmínil úskalí diagnostiky a léčby a uvedl také pře-
hled využívaných léčebných metod.

MUDr. Radana Kotalová, CSc. (Pediatrická klinika 2. LF UK 
a FN Motol) hovořila ve svém přehledném sdělení o současném 
pohledu na celiakii, počínaje etiopatogenezí onemocnění přes kli-
nické příznaky a diagnostiku až po léčbu, tedy zavedení bezlepkové 
diety. Zmínila posun manifestace a záchytu celiakie z kojeneckého 
věku do pozdějších období, kdy se neprojevuje tak okázale, a proto 
může, především u dospělých pacientů, po relativně dlouhou dobu 
unikat pozornosti. Zdůraznila také, že nezbytnou podmínkou pro 
stanovení diagnózy je enterobiopsie, což se v některých případech 
stále nedodržuje.

Zpráva

Gabriela Bjalkovská

Přednáška prim. MUDr. Petra Tláskala, CSc. (Dětská polikli-
nika 2. LF UK a FN Motol) byla věnována dětské obezitě, resp. 
faktorům ovlivňujícím tvorbu tukové tkáně. Prim. Tláskal upo-
zornil na nebezpečí časné malnutrice v prenatálním období, která 
představuje zvýšené riziko adipozity, DM 2. typu a dalších proje-
vů metabolického syndromu. Postnatálně zmínil pozitiva kojení 
a určitý vrozený základ pro udržení energetického příjmu. V této 
souvislosti varoval před příliš pevnými stravovacími pravidly. Dále 
se zabýval účinkem makronutrientů (a některých mikronutrien-
tů) na lipogenezi, včetně často diskutovaného poměru mastných 
kyselin ve stravě.

PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D. (Klinika rehabilitace a tělo-
výchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol) hovořila o respirační 
fyzioterapii (RFT) jako součásti komplexní péče o děti s chronic-
kým plicním onemocněním. Její přínos dokumentovala na souboru 
639 dětských pacientů s cystickou fibrózou, kteří byli léčeni ve FN 
Motol v letech 1960–2007. V rámci respirační fyzioterapie jsou ve 
FN Motol využívány metody respiračního handlingu a neurofyzio-
logické facilitace dýchání, díky nimž nemá RTF téměř žádné kon-
traindikace (včetně věkového omezení a nespolupráce nemocné-
ho), s výjimkou pláče, který představuje nežádoucí hyperventilaci. 
Kromě cystické fibrózy je součástí léčby dalších chorob (broncho-
pulmonální dysplazie, IUGR, centrální koordinační poruchy).

Posledním z přednášejících byla MUDr. Ště-
pánka Čapková (Dětská poliklinika 2. LF UK 
a FN Motol). Sdělení nazvané „Dermatózy nové-
ho tisíciletí“ bylo rychlým sledem diagnóz, s ni-
miž se dětský dermatolog v současné době může 
setkat ve své ordinaci. Některé z nich se v čase 
proměňují, některé se v našich podmínkách dříve 
nevyskytovaly, nebo se objevovaly pouze raritně. 
Každou dr. Čapková ilustrovala několika příkla-
dy z vlastní praxe. Jako první zmínila periorální 
dermatitidu, jejíž výskyt stoupá, zvláště u dětí 
užívajících kortikoidy (lokálně nebo inhalačně 
přes nástavec). V případě atopické dermatitidy 
(AD) upozornila na nově navržená diagnostická 
kritéria (Bos et al. The millennium criteria for 
the diagnosis of atopic dermatitis. 1998), v nichž 
autoři jako nutnou podmínku pro diagnózu 
AD uvádějí průkaz specifických IgE protilátek; 
ten ovšem v některých případech není možný 
– u velmi malých dětí, nebo u tzv. intrinsic AD. Fo
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Jako další, „hlavní“ kritéria stanoví uvedená práce pruritus, typic-
kou morfologii a distribuci, chronické nebo chronicky recidivují-
cí onemocnění (měla by platit alespoň 2). Dr. Čapková poukáza-
la na některé formy AD, které jsou nyní častější než dříve, např. 
numulární atopický ekzém. Za jednotku, u níž je zaznamenáváno 
nejvíce změn, označila kontaktní alergickou dermatitidu (KAD). 
Z řady příkladů byly některé úsměvné, např. plenková dermatiti-
da v místě lepících pásek u jednorázových plenek („Lucky Luke“ 
contact dermatitis), jiné méně, např. KAD vyvolaná dočasnou te-
továží, kterou si děti přivážejí většinou z dovolených (za alergic-
kou reakci je odpovědný parafenylendiamin – PPD, který je ovšem 
přítomen také v tiskařských barvách, kopírovacích systémech, bar-
vách na vlasy ad., a proto může alergizace přinášet řadu komplikací 
v dalším životě). V přednášce byly zmíněny další chemické látky 
schopné vyvolat KAD, např. kalafuna (na rukojetích tenisových 
raket, baletní obuvi a náplastech) a také nikl (díky oblibě piercin-

XXI. World Allergy Congress (WAC) 2009
December 6–10, 2009, Buenos Aires, Argentina

• New evidences in upper airways remodeling.
• Inhaled steroids in sinusitis: True or false.
• Genetic of cutaneous diseases.
• Neuroimmune aspects of skin allergic diseases.
• Molecular basis of atopic dermatitis.
• Chronic idiopathic urticaria, autoantibodies and other pathogenic me-

chanisms.
• Atopic eczema: Skin barrier disorder or immunologic disease?
• Drug hypersensitivity: Clinical management, basic mechanisms, and 

latest research.
• Desensitization protocols for antibiotics and other medications.
• Insect allergy: Critical assessment of current unresolved issues and 

controversies.
• What is new in the diagnostics and treatment of immunodeficiencies?

Congress Secretariat:
Ana Juan Congresos, Malasia 884 (C1426BNB),
Buenos Aires, Argentina
Phone: +54 11 4777 9449, Fax: +54 11 4771 1536,
E-mail: info@anajuan.com
Web site: www.anajuan.com
http://www.worldallergy2009.com 
(on-line registration)

Main Topics
• Innate immunity in allergy and asthma.
• Mast cells and basophils: An update on their role in IgE-mediated di-

seases.
• Eicosanoids in allergic and pulmonary inflammation.
• Regulatory T cells in immune-mediated diseases.
• Molecular biology: Novel applications to allergic diseases.
• Genetics and pharmacogenetics of asthma.
• Infections, protective and promoters of asthma and allergies.
• Atopic march: Is the concept really evidence-based supported?
• Asthma risks factors: Different exposures around the world.
• Smoking and airway inflammation in asthma and other chronic respi-

ratory diseases.
• Outdoor air pollution: When and what measurements are recommen-

ded.
• Occupational allergy and asthma.
• Challenges in managing allergy and asthma in the developing world.
• QOL and psychological aspects in near fatal asthma patients.
• Severe airway obstruction: Is patient’s perception altered?
• Asthma: Novel concepts in pathogenesis and therapy.
• Anticytokyne therapy for allergy and asthma.
• New ultralong beta 2 agonists: Safe and effective?
• Biologic response modifiers for severe asthma and eczema.
• Does nasal inflammation markers correlate with bronchial inflamma-

tion?
• Sleep disorders: Symptom of allergic rhinitis?
• Chronic rhinosinusitis: The new therapeutic challenge.
• The role of the bacterial antigens in nasal polyps.
• Nasal polyps: Integrated treatment approach.

pozvánka

gu a dalších ozdob). Dále byly zmíněny kožní projevy po setkání 
s různými mořskými živočichy (nebezpečná „portugalská galéra“ 
z řádu mořských žahavců, která se letos objevila ve Středozemním 
moři, je schopna kromě poranění kůže způsobit i obstrukci dý-
chacích cest, zvl. pokud děti cucají uvolněná žahavá vlákna, která 
se dostávají na pláže), mykózy v důsledku kontaktů se „zvířecími 
miláčky“ (a „jejich“ mikroorganismy Trichophyton mentagrophytes 
či Microsporum canis) ad. Troufám si tvrdit, že dr. Čapková si do-
kázala udržet plnou pozornost všech posluchačů i v závěru semi-
náře v časném odpoledni.

Celý program přinesl řadu užitečných informací, pro dotazy 
posluchačů byl prostor v diskusi ke každé z přednášek. Seminář 
byl zakončen rautem v prostorách léčebny.

Nejbližší další odborná akce se koná vpodvečer 21. října – před-
náška MUDr. Kláry Owen z klinického centra Iscare Praha má ná-
zev „Léčba obezity v primární praxi“. 

kazupneu_3_09_ver_c.indd   51 22.10.2009   13:58:41



52 KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL 3/2009

Kapitoly z historie

Galenos
(129 – 200/216 n. l.)

Tento slavný římský lékař, ale i filosof a logik, řeckého půvo-
du bývá někdy ve slovnících a encyklopediích uváděn také jako 
„Claudius Galenus“ nebo „Galenos z Pergamu“ (podle svého 
rodiště – města Pergamonu v Malé Asii – dnešním Turecku, které 
bylo tehdy řeckou provincií). Mimochodem řecké slovo „galenos“ 
znamená „klidný, vážný“. Bývá považován za jednu z nejvlivněj-
ších osobností v dějinách lékařství (často se k jeho jménu připo-
joval přídomek „clarissimus“ = „nejvznešenější“), nebod jeho ná-
zory tvořily základ medicíny až do nástupu novověku – tedy po 
dobu 14 století (!).

Jeho otec Nikón byl stavitelem (ale ovládal dobře i přírodní vědy 
a filosofii) a umožnil synovi studium na místní filosofické škole, 
kde jej významně ovlivnila učení slavných řeckých filosofů Aris-
totela (384 – 322 př. n. l.) a Platóna (427 – 347 př. n. l.). Galenos 
sám vzpomíná, že „otec byl klidný a rozvážný, galantní a oddaný, za-
tímco matka byla popudlivá a vznětlivá, občas své služebné i pokousala. 
Neustále se hádala s mým otcem, přesně jako Xantipa se Sokratem“. Ke 
změně z filosofa na lékaře došlo v 17 letech a způsobilo je podle 
legendy rozhodnutí otce, jemuž ve snu neznámý hlas přikázal, aby 
dal syna na lékařské učení. 

Základní medicínské vzdělání získal ve svém rodném městě 
u lékařů Satyra a Aischriona. Po smrti otce se ve svých 20 le-
tech vydal na studijní cesty a v cizině pobýval dlouhých 9 let – ve 
Smyrně (kde si osvojil základy anatomie), v Alexandrii (tam se 
zdokonalil v chirurgii) a v Korintu (kde si doplnil znalosti o pou-
žívání přírodních léčiv). Při tvorbě svých lékařských názorů dů-
sledně vycházel z hippokratovské medicíny.

Po návratu do Pergamonu provozoval soukromou lékařskou 
praxi a byl rovněž pověřen lékařskou službou při gladiátorských 
hrách. Zde získal mnoho chirurgických zkušeností při ošetřování 
zraněných bojovníků a zároveň jako jeden z prvních lékařů začí-
nal používat masáže jako prostředek uvolnění svalstva. Lékařem 
gladiátorů mohli být schopní odborníci podle tehdejších pravidel 
nejdéle jeden rok – Galenos však byl natolik úspěšný, že tuto funk-
ci vykonával po čtyři roky. 

V roce 162 se vypravil do Říma, kde se v průběhu příštích čtyř 
let velmi proslavil (hned svého prvního bohatého pacienta úspěšně 
vyléčil z malárie) a získal i značný majetek. Z této doby se dokonce 
dochovala báseň, v níž se píše, že „Galenos – znamená úspěch a pení-

ze“. Ostatně všichni významní římští lékaři byli vlastně původem 
Řekové. Po krátkém návratu do rodného Pergamonu jej churavě-
jící císař Marcus Aurélius (121 – 180) povolal ke svému dvoru. 
Jako císařův osobní lékař jej pak měl následovat při jeho výpravě 
za řeku Dunaj. Galenos však císaře požádal, aby mohl zůstat v Ří-
mě (a tak jsme přišli o možnost pobytu slavného lékaře Galena na 
území bývalého Československa). V Římě pak zůstal dalších 30 
let a byl uznávaným dvorním lékařem i dalšího římského císaře 
Lucia Aurélia Commoda (161–192), syna Marca Aurélia, a mno-
ha nejvznešenějších osobností. Po zavraždění císaře Commoda se 
vrátil do rodného Pergamonu, kde také zemřel.

Jeho literární činnost byla velmi obsáhlá a zahrnuje více než 
500 lékařských a filosofických spisů, z nichž mnohé byly přelo-
ženy i do arabštiny. Řídil se zásadou, že „dobrý lékař musí být také 
dobrým filosofem“. Z jeho filosofických děl je nejznámější „Úvod do 
logiky“. V logice je tvůrcem tzv. „teorie složených výroků“. Ve filosofii 
šel ve stopách svého otce a trval na tom, že „osobní vlastnictví končí 
tam, kde dokáže utišit hlad, ukojit žízeň a odít nahotu, a pokud zbude 
něco navíc, mělo by to být přeměněno na dobrou věc“. Z pohledu logiky 
zkoumal původce chorob i způsob, jakým je možné z příznaků ne-
moci vyvodit odpovídající léčebný postup. Své jednotlivé lékařské 
spisy věnoval nemocným částem těla, složení léčiv, léčebným me-
todám, pulsu, očním chorobám, tělesnému cvičení, projímadlům, 
ale i používání pijavic, apod.

Josef Švejnoha
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Za základ medicíny považoval Galenos anatomii, ale vzhle-
dem k zákazu pitev lidského těla mohl vycházet jen z pitvání zví-
řat (zejména hus, ovcí, opic a vepřů) a z pozorování těl utopen-
ců, což vedlo k řadě omylů (domníval se totiž, že z anatomického 
hlediska není příliš velký rozdíl mezi tělem zvířat a lidí). Naproti 
tomu zjistil, že přetínáním míchy v různé výši dochází k různým 
druhům obrn těla, dokonce i ke smrti. Tím dokázal řídící pohy-
bovou úlohu míchy a nervů. 

Svůj systém Galenos založil na myšlence jednoty mikrokosmu 
a makrokosmu. Názory na choroby vycházely u Galena z přesvěd-
čení, že tělo tvoří čtyři prvky (vzduch, voda, země a oheň) a v těle 
působí čtyři šdávy: krev (lat. „sanguis“ – sídlo v srdci), hlen (řecky 
„flegma“ – sídlo v mozku), žlutá žluč (řecky „cholé“ – sídlo v já-
trech) a černá žluč (řecky „melaina cholé“ – sídlo ve slezině, pří-
padně ve varlatech). Vytvořil čtyři dvojice: krev – vzduch, žlutá 
žluč – oheň, hlen – voda a černá žluč – země. Porušení rovnováhy 
výše uváděných šdáv podle něj vyvolává choroby. Tyto čtyři šdá-
vy také určují čtyři povahové typy (sangvinický, cholerický, me-
lancholický a flegmatický). Toto rozlišení, vycházející z jeho tzv. 
humorální patologie (latinsky „humores“=šdávy), je uznáváno až 
do současné doby.

Léčebné metody dělil podle toho, zda nemoci předcházejí, léčí 
ji nebo jen zmírňují její následky. Dával přednost lékům, které pů-
sobí protikladně – např. při horečce doporučoval studené obklady. 
Při léčení používal rostlinné přípravky, jež se daly jednoduše při-
pravit (drcením, lisováním, louhováním), a které se dodnes nazý-
vají „galenika“. Dokonce i potraviny pokládal za jednoduché léči-
vé prostředky. Poranění lebky ošetřoval pomocí trepanace nebo 
drenáže, tržné rány sešíval nebo přitahoval k sobě pomocí pásků, 
uměl léčit zlomeniny a vymknutí. Operativně vyjímal i kameny 
z močového měchýře, nádory a cysty odstraňoval pomocí nože 
nebo rozžhaveného železa. 

Do fyziologického poznání uvedl schéma krevního oběhu, 
které vyvrátil až v 17. století William Harwey (1578 –1657). Ga-
lenos zjistil, že v tepnách proudí krev (a nikoli vzduch, jak se do 
jeho doby soudilo) a rozlišil krev v tepnách a žilách. Správně pro-
kázal, že mozek je původcem pohybů, citlivosti a duševní činnosti 

(myšlení) – doslova o mozku řekl: „… Mozek je umístěn v hlavě jako 
velký král ve své pevnosti, všechny smysly jsou kolem něho jako služeb-
nictvo a jako oběžnice, což potvrzuje, že sídlo duše je nezbytně v tomto 
orgánu“. Přesto ale za centrum lidského těla považoval játra, nebod 
se v nich tvoří krev, a pak srdce, jež považoval za zdroj tělesného 
tepla. Objevil sedm dvojic mozkových nervů (z 12), tři vrstvy stěn 
artérií, nitkovité začátky zrakového nervu v sítnici oka a Achillo-
vu šlachu. Znal již také rozdíl mezi trávicím ústrojím masožrav-
ců a býložravců.

Pokud jde o cukrovku, považoval jí Galenos za nemoc velice 
vzácnou a sám přiznal, že za svůj život viděl pouze dva případy. 
Nazývá jí „nemocí z žízně“ („diabetes dipsakos“). Nejprve měl po-
dezření, že tato podivná choroba je způsobena ledvinovými ob-
tížemi. Domníval se, že tento orgán vykazuje slabost podobnou 
střevní a žaludeční v případech obrovského hladu, protože žalu-
dek toužil být naplněn; také ledviny toužily po tekutině, ale mohly 
pouze vylučovat nemetabolizované tekutiny. Galenos se tak stal 
prvním lékařem, který spojoval diabetes s orgánem, který vylu-
čuje moč. K této jeho teorii se lékaři na celém světě po staletí ob-
raceli, spojujíce příčinu diabetu s ledvinovými obtížemi. Galenos 
také hojně používal dietu, léčebný tělocvik a hydroterapii. Důraz 
kladl i na hygienu a správnou životosprávu, prosazoval, že „člověk 
se má pravidelně mýt a koupat, nemá se přejídat, ani opíjet“. I tyto zá-
sady hlásají lékaři dodnes.

Z Galenových základních děl věnovaných anatomii, připomeň-
me alespoň tři – „O anatomických pozorováních“, „O užitku částí těla“ 
a „O účinných místech“. Galenos je pokládán i za zakladatele fyzio-
logie a také za zakladatele lékařského experimentování. Je i jed-
ním z tvůrců farmakologie. Jako člověk prý byl ješitný, nedůtklivý, 
svárlivý a netrpělivý (že by geny po matce?), ale to samozřejmě 
nemůže snížit jeho obrovský přínos pro světovou medicínu.

Mgr. Josef Švejnoha
U Kombinátu 39
100 00 Praha 10

XV. dny RAPPL
(rinologie, alergologie, pneumologie, praktického lékařství a lázeňství)
Karlova Studánka, 20. – 24. ledna 2010

Hlavní témata:
Současné hranice endonazální endoskopické chirurgie
Předoperační příprava a pooperační péče
Limity hrudních operací
Novinky v bronchologii
Průduškové astma – onemocnění mnoha podob
Invazivní a neinvazivní vyšetření zánětu dýchacích cest
Vliv lázeňské léčby na regeneraci respirační sliznice a stav dýchacích cest

pozvánka

Odborní koordinátoři:
doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc., prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
doc. MUDr. Jan Vokurka, CSc., prim. MUDr. Jan Vrabec

Přihlášky (k pasivní účasti do 5. 12. 2009, k aktivní účasti do 
25. 11. 2009) jsou k dispozici na internetových stránkách:

www.k.studanka.cz
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XV. kongres České a Slovenské 
pneumologické a ftizeologické společnosti
25.–28. 6. 2009, TOP HOTEL Praha

Ohlédnutí…

TOP HOTEL Praha
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Na konci června se v Praze uskutečnil společný kongres České 
a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti. Zázemí mu 
v letošním roce poskytl TOP HOTEL na Chodově.

Po slavnostním zahájení ve čtvrtek 25. června následovaly dva 
„nabité“ jednací dny s paralelním odborným programem, který 
pokračoval i v neděli dopoledne. 

Páteční dopoledne bylo věnováno diagnostice a léčbě asthma 
bronchiale. Blok původních prací zahájil MUDr. Jan Chlumský. 
Představil průřezovou studii provedenou ve FTN Praha, která ově-
řovala správnost diagnózy obtížně léčitelného astmatu. U 48 % ze 
zařazených 40 pacientů se nepotvrdila ani základní diagnóza AB 
– současné diagnostické postupy bude tedy třeba zpřesnit, resp. 
doplnit tak, aby náročnou antiastmatickou léčbu nepodstupovali 
pacienti, kteří astma nemají. MUDr. Dagmar Kindlová referovala 
soubor pacientů léčených omalizumabem ve FN Brno-Bohunice. 
Prim. Viktor Kašák z pražské kliniky Lerymed shrnul výsledky 
reprezentativního průzkumu, který sledoval chybovost při užití 
různých inhalačních systémů v léčbě kontrolujícími antiastma-
tiky. Tématy posledních dvou přednášek se podrobněji zabývají 
příspěvky v tomto čísle časopisu.

Paralelní lékařská sekce byla zaměřena na bronchologii. Samo-
statný blok byl věnován využití endobronchiální ultrasonografie. 
Posluchači měli možnost porovnat prezentované zkušenosti z FN 
Motol (prim. František Petřík), Nemocnice Na Homolce (MUDr. 

Gabriela Bjalkovská

Jiří Votruba), Fakultní Thomayerovy nemocnice (doc. Martina Va-
šáková) a Nemocnice České Budějovice (MUDr. Petr Vaník). 

Poprvé byla do programu kongresu zařazena problematika 
transplantací plic. Přednášející z Transplantačního centra FN Mo-
tol, MUDr. Romana Davidová, MUDr. Jan Šimonek a doc. Robert 
Lischke, uvedli současná indikační kritéria, výsledky transplan-
tací plic a stav na čekací listině. Z jejich informací vyplynulo, že 
ošetřující lékaři jsou v některých případech zbytečně zdrženliví 
při zvažování možnosti transplantační léčby. Na čekací listinu by 
mělo být zařazeno více nemocných; snižuje se počet kontraindikací, 
což demonstroval MUDr. Šimonek na třech kazuistikách úspěšně 
transplantovaných pacientů, kolonizovaných meticilin-rezistent-
ním Staphylococcus aureus, resp. Aspergillus fumigatus.

Odpoledne posluchači volili mezi bloky Alergická onemocnění, 
resp. Akutní stavy v pneumologii a Spánkové poruchy dýchání.

Tématem prvního sobotního bloku byly intersticiální plicní pro-
cesy. Řada příspěvků pocházela z Pneumologické kliniky 1. LF UK 
a FTNsP v Praze, která se touto problematikou dlouhodobě zabývá. 
MUDr. Juraj Šimovič (Nemocnice Na Homolce) hovořil o využití 
transbronchiální biopsie u IPP jako varianty k invazivnějším výko-
nům. MUDr. Vladimír Koblížek (FN Hradec Králové) se ve svém 
sdělení věnoval difuzní alveolární hemoragii, včetně diferenciální 
diagnostiky, terapie a prognózy nemocných.

Následovaly bloky Hrudní chirurgie a Tuberkulóza.
V paralelní sekci byl téměř celý den vyhrazen onkologické 

problematice. V bloku původních prací byly referovány souhrnné 
výsledky z řady pracovišd, převážná většina z nich se týkala léčby 
nemalobuněčného plicního karcinomu. V rámci prezentace České 

Japonská zahrada byla ideálním místem k relaxaci
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aliance proti chronickým respiračním onemocněním (ČARO) byl 
představen program časné detekce karcinomu plic.

Zajímavé přednášky zazněly v bloku Novinky v diagnostických 
metodách v pneumologii. 

MUDr. Viliam Meissner (FN Plzeň) ve svém sdělení Poslech 
pohledem představil neinvazivní metodu Vibration Response Ima-
ging (VRI). Diagnostický přístroj získala v loňském roce plzeňská 
klinika TRN jako první pracoviště ve střední Evropě. Prim. Václav 
Šnorek (Nemocnice České Budějovice) hodnotil využití rychlého 
cytologického vyšetření při bronchoskopii (ROSE – Rapid On-Site 
Evaluation); tato metoda již byla zmíněna předchozí den ve spo-
jení s endobronchiálním ultrazvukem. MUDr. Petr Jakubec (FN 
Olomouc) hovořil o mezotelinu jako novém biomarkeru při dia-
gnostice mezoteliomu pleury, ad. Představené metody se ucházejí 
o širší uplatnění ve vyšetřovacích algoritmech.

Nedělní dopoledne bylo věnováno chronické obstrukční plicní 
nemoci. Úvodní blok patřil Českému občanskému sdružení proti 
chronické obstrukční plicní nemoci (ČOPN). Ve výčtu jeho akti-
vit nechyběla pilotní epidemiologická studie CHOPN, provedená 
ve spolupráci s ČARO.

Další blok zahájila prof. Eva Rozborilová (Martinská fakultná 
nemocnica), ve svém sdělení hodnotila dispenzarizaci pacientů 
s CHOPN na Slovensku v porovnání s dalšími zeměmi. Problema-
tiky pracovního lékařství – CHOPN u pracujících v expozici SiO2 

– se týkala přednáška MUDr. Zdeňky Hajdukové (FN Ostrava). 
Doc. Štefan Urban (LF UK Bratislava) upozornil na úskalí inter-
pretace testů reverzibility u obstrukční ventilační poruchy.

Související témata se objevila i v následujícím bloku Aktua-
lit – léčba závislosti na tabáku ve sdělení MUDr. Evy Králíkové 
(Centrum léčby závislosti na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK 
a VFN Praha), či plicní rehabilitace a respirační fyzioterapie, o níž 
hovořila Bc. Eliška Švehlová (Léčebna TRN Janov). 

Součástí odborného programu byla také sesterská sekce. Na 
satelitních sympoziích se prezentovaly společnosti Novartis, Gla-
xoSmithKline, Boehringer Ingelheim, Pfizer, Actelion, Medicom 
a Roche.

Letošní pneumologický kongres přinesl množství informa-
cí a někdy zřejmě i obtížnou volbu mezi paralelně probíhajícími 
sekcemi.

V příštím roce přebírá pořadatelství Slovensko – XVI. kon-
gres ČPFS a SPFS se uskuteční v termínu 17.–19. června 2010 
v Bratislavě.

Závěr kongresu – (zleva) doc. Jaromír Musil, prim. Stanislav 
Kos, prof. Eva Rozborilová, doc. Ivan Solovič

Prezentace Nakladatelství GEUM na výstavě firem
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Texty:

1. Redakce přijímá texty v českém nebo slovenském jazyce. Článek 
by měl být napsán v souladu s pravidly českého, resp. slovenského 
pravopisu. 

2. Texty zasílejte v elektronické podobě na disketě, CD-R  nebo e-mai-
lem, vytvořené v textovém editoru Microsoft Word. Soubory vytvo-
řené v jiných textových editorech je třeba konzultovat s redakcí. 

3. Maximální ani minimální délka textu není stanovena, opti mální je 
rozsah 4 – 8 normostran textu.

4. Za normostranu textu je redakcí zvolena norma 30 řádek na stránku 
a 80 úhozů na řádku. Není třeba text formátovat do těchto stran, 
jde jen o normu pro výpočet!

5. V textu nepoužívejte rámečky, makra ani další grafické prvky, ne-
provádějte grafickou úpravu textu (nepoužívejte různé styly), text 
zarovnávejte pouze vlevo.

6. Mezi odstavci nevynechávejte řádky.
7. Nepoužívejte podtržený text, zvýrazňujte tučným písmem nebo 

kurzívou, nepoužívejte text s využitím proložených mezer mezi
p í s m e n y. Používejte kulaté závorky (nenahrazujte je lomítkem), 
nepište velká PÍSMENA v nadpisech.

8. Speciální symboly, řecká písmena, horní a dolní indexy je třeba vy-
značit nebo na ně upozornit na konci textu, případně dodat také 
tištěnou podobu textu, případně je napsat ručně na okraj textu (ne-
obsahuje-li je znaková sada vašeho PC). 

9. V případě použití zkratek je třeba vyhotovit seznam a vysvětlení na 
konci textu. Nejlépe je vyvarovat se použití zkratek. 

10. Uvádějte jednotky u měřených veličin (např. mmHg, mmol/l apod.).

Grafy, obrázky, tabulky, schémata:
1. Grafy, obrázky, tabulky a schémata je možné dodat v elektronické 

podobě (v dobrém rozlišení pro tisk  – formáty nutno konzultovat 
s redakcí), nebo v tištěné podobě jako kvalitní černobílé i barevné 
fotografie a kvalitní výtisky černobílých laserových tiskáren. Ideál-
ní velikost obrázku (podkladu) je 13×18 cm. U obrázků je nutno 
počítat s tím, že budou zmenšeny podle sazby textu.
V případě jiné podoby (zapůjčení RTG snímku apod.) nás neváhejte 
kontaktovat – vyjdeme vám vstříc s úpravou podkladů.

2. U obrázků je potřeba vyznačit autorství, není možno zařadit obráz-
ky, ke kterým autoři článku nemají autorská práva. 

3. Tabulky a obrázky číslujte a připojte název tabulky nebo obrázku. 
Např. „Obrázek č. 1: RTG snímek hrudníku před přijetím k hospi-
talizaci“. 

4. V textu můžete vyznačit nejvhodnější místo pro zařazení obrázku 
(tabulky, grafu) textem „Tabulka č. XY: Název tabulky“. Pokusíme 
se jej v rámci možností sazby respektovat.

Struktura kazuistiky:
a. Název kazuistiky, jména autorů a jejich pracoviště
b. Souhrn, klíčová slova
c. Úvod
d. Kazuistika
e. Diskuse
f. Závěr
g. Literatura

ad a. Název není nijak limitován, v ideálním případě vystihuje obsah 
kazuistiky. Jména autorů jsou uváděna v pořadí zvoleném auto-
ry. U autorů je uvedeno jejich pracoviště, v závěru kazuistiky je 
uveden kontakt na prvního z autorů, event. zvoleného autora 
(podle volby autora adresa nebo e-mailový kontakt). Imprimatur 
vedoucího pracoviště není vzhledem k charakteru publikovaných 
článků (kazuistiky) striktně vyžadován, redakce jej uvítá.

ad b. Souhrn by měl ve 2 – 8 řádcích shrnout obsah kazuistiky. Součás-
tí kazuistiky je i anglický překlad souhrnu – redakce je schopna 
překlad zajistit (bezplatně). Součástí souhrnu musí být i přehled 
klíčových slov.

ad c. Úvod by měl uvést obecně problematiku, ke které se kazuistika 
vztahuje, např. obecný popis syndromu, prevalenci, úroveň po-
znání této problematiky…

ad d. Kazuistika by měla být věnována vlastnímu popisu případu.
ad e. Diskuse by měla zaujímat stanovisko ke kazuistice, případně k po-

stupům léčby obdobných případů obecně.
ad f. Závěr pak shrnuje výsledky kazuistiky a diskuse do krátkého re-

sumé.
ad g. Literatura by měla obsahovat jen základní nebo použité prameny. 

Citační norma nakladatelství GEUM je: 
I. pro časopisy: Příjmení, J. Název práce. Název časopisu 3, 1: 15–23, 

2002. (Název časopisu a jeho ročník, číslo časopisu: čísla stran, rok 
vydání.)

II. pro knihy: Příjmení, J. Název knihy. Místo vydání: Nakladatelství, 
rok vydání.

Autorský honorář a právní ustanovení:
1. Autorský honorář je dle ceníku nakladatelství vyplácen (pro autorský 

tým) na účet nebo adresu prvního z autorů. Podmínkou proplacení 
je uzavření autorské smlouvy a uvedení potřebných údajů. 

2. První z autorů prohlašuje čestným prohlášením, že ostatní členo-
vé autorského týmu souhlasí s publikací článku. Autorská práva na 
článek je možno poskytnout jinému jen se souhlasem nakladatelství 
GEUM. Autor(ři) musí vlastnit autorská práva (být autorem nebo 
mít svolení) i ke všem předaným přílohám článku – kazuistiky (ob-
rázky). 

3. Redakce si vyhrazuje provést gramatické, případně i stylistické úpra-
vy textu.

4. Poskytnuté kazuistiky mohou být před publikací poskytovány k re-
cenznímu řízení případně k připomínkování (obvykle 1 recenze). 
Recenzní připomínky jsou projednány s autorem.

5. Po redakčním zpracování je kazuistika zasílána prvnímu z autorů 
k autorské korektuře (v případě větších změn). Korektury není mož-
no využívat ve větší míře k dodatečným změnám textu.

6. Redakce má právo odmítnout nabídnuté články pokud nezapadají 
do koncepce časopisu. 

Rubrika „Rarita“:
1. Technické podmínky a citace literatury jsou shodné se základními 

Pokyny pro autory. 
2. Optimální rozsah příspěvku je do 1 normostrany textu a 1 obrázek 

(maximálně 2).
3. Struktura příspěvku:

a. Výstižný název
b. Sdělení (popis, význam, zajímavosti)
c. Literatura
d. Jméno a příjmení autora (bez uvedení titulů) 
e. Kontaktní adresa určená k publikaci (včetně jména s uvedením 

titulů)
4. Autorský honorář je shodný s honorářem za publikaci kazuistické-

ho sdělení.

Ostatní formáty článků – zprávy, komentáře, případy z praxe zpraco-
vané jinou formou než kazuistickou (např. praktické ukázky jednotlivých 
vyšetřovacích technik, minikazuistiky apod.) nemají pevně daná pravidla 
zpracování, vycházejí z tradice jejich publikování v předchozích číslech 
a do žádoucí podoby je upravuje redakce za kontroly autora.

V případě jakýchkoliv nejasností či problémů redakce uvítá Vaše 
dotazy, připomínky a žádosti.

Rukopisy zasílejte na adresu redakce:
poštovní adresa:  Nakladatelství GEUM,
 Nádražní 66, 513 01 Semily
e-mail: geum@geum.org
tel.: 00420 721 639 079

Pokyny pro autory
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