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Editorial

Obrázek na obálce:

Písečné duny v Sloviň-
ském národním parku
(Słowiński Park 
Narodowy)

Na 35 km dlouhém polo-
ostrově Baltského moře se 
činností mořských proudů 
a větru zformovaly rozsáh-
lé písečné duny. Dodnes 
je v parku na 500 ha po-
hyblivých písečných dun, 
z nichž nejvyšší dosahuje 
výšky až 30 m nad mořem. 
Duny jen zvolna zarůsta-
jí vegetací, stromové patro 
tvoří především borovice 
(Pinus sylvestris), bylin-
né pak slanomilné druhy 
písčitých stanoviš3, např. 
Leymus arenarius (ječme-
nice), Ammophila arena-
ria (kamýš) aj. Vzhledem 
k pohybu dun však spíše 
než o trvalé zarůstání jde 
na mnoha místech o dyna-
mickou rovnováhu vzniku 
a zániku vegetace. Totéž 
v minulosti platilo i o při-
léhajících lidských sídlech, 
která mohla být pohřbena 
po vrstvami písku a znovu 
se vynořit po dlouhé době.

(foto GEUM – Mgr. Karel Vízner)

O Vánocích a štědrých darech

V době, kdy píšu tento editorial, už máme za sebou první adventní neděli. Na našem rodinném stole hořela 
první svíčka, městečka i obce chystají předvánoční trhy a jarmarky, pozvolna se rozsvěcuje slavnostní osvětlení… 
a charitativní organizace rozesílají své více či méně naléhavé žádosti o nákup odpustků. 

Známe to všichni, poštovní schránka je plná složenek, dopisů a žádostí, mnohdy i nevyžádaných rukoděl-
ných maličkostí, jejichž zaplacením přispějeme na dobrou, potřebnou, nezbytnou a životně důležitou věc. A je 
třeba se s nimi nějak vypořádat. 

Byly doby (dlužno přiznat, že ještě před pár lety nabídek tohoto druhu také nebylo tolik), kdy jsem bez ká-
drování přispíval všem lidem, kteří mne na ulici oslovili s prosbou o příspěvek. Vědomě jsem přehlížel možnost, 
že má (nevelká) částka může doputovat i na účely, které bych zřejmě zcela neschvaloval (totiž, že si onen pro-
sící bezdomovec nekoupí chleba, ale jen další malý rum či ztučnělá úřednice v „charitativní“ organizaci kafe do 
kanceláře) v naději, že nepominu něco životně důležitého. V Praze to mnohdy znamenalo při pěší cestě z Ná-
rodní lékařské knihovny na Václavské náměstí zaplatit třeba i třikrát. Cesta tramvají, třebaže s přestupem, tak 
vycházela levněji.

Už to tak ale nečiním. Snažím se být odpovědnější a vážit, komu, proč a na co přispívám. Vědomě pomíjím 
vnucenou „solidaritu“, kterou nás stát zásobuje v podobě vysokých daní – bohužel příliš často užívaných na úče-
ly, se kterými nemohu souhlasit – a usiluji navzdory tomu každý rok přispět na charitativní účely. Pečlivě však 
vážím, kde těžce vydělané peníze skončí a k čemu vlastně dopomohou. Stojí to čas, úsilí a námahu, ale když ko-
nečně přijdou Vánoce a složenková smrš7 poleví, mohu mít dobrý pocit nejen z toho, že jsem přispěl na dobrou 
věc, ale také z toho, že mé peníze neslouží účelům, se kterými se nemohu ztotožnit nebo že dokonce neskončily 
na účtech darmožroutů, vykuků a rozežraných manažerů pochybných charit a všelijakých účelových společností, 
jejichž hlavním a téměř jediným cílem je dobré bydlo pro ně samé.

Jsem rád, že tak činí i Nakladatelství GEUM, jež má svůj vlastní dlouhodobý program podpory charitativ-
ních projektů. Vybíráme především ty, které jsou zaměřeny na oblast výuky a vzdělávání.

Všem čtenářům, autorům i spolupracovníkům redakce přeji klidný a spokojený adventní čas a jen samé štědré 
dary v podobě zdraví, spokojené rodiny a pocitu užitečnosti a smysluplnosti ve vší vaší činnosti.

 Karel Vízner
šéfredaktor
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Kazuistika z praxe pneumologa – aneb 
jak se některým pacientům vyplatí cesta 
všímavého lékaře do práce

Souhrn:
Kazuistika popisuje případ 47leté pacientky trpící obtížně léčitelným astmatem od 

29 let, u které po nasazení omalizumabu došlo k výraznému zlepšení kvality života.

Summary:
Case history from a pneumologist’s practice – in other words: how some patients 

benefit from attentive doctor’s commuting to work
The case history presents 47-year-old patient suffering difficult-to-control asthma 

since she was 29 years old. After administering omalizumab her duality of life was 
substantially improved.

Popelková, P. Kazuistika z praxe pneumologa – aneb jak se některým pacientům vyplatí cesta všímavého 
lékaře do práce. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 6, č. 4: 4  –6, 2009.

Klíčová slova:
� obtížně léčitelné astma
� omalizumab

Key words:
� difficult-to-

control asthma
� omalizumab

Patrice Popelková
Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí, Fakultní nemocnice Ostrava

Úvod:
Těžké astma je tématem, které je v poslední době velmi aktuál-

ní. Rádi bychom přispěli jednou zajímavou kazuistikou z našeho 
pracoviště, na které ukazujeme, jak lze biologickou léčbou výraz-
ně zlepšit kvalitu života nemocných. 

Kazuistika:
Do ambulance pro obtížně léčitelné astma na naší plicní kli-

nice bývají pacienti odesíláni různým způsobem. Většinou se re-
krutují z řad našich dlouholetých pacientů a nebo bývají odesíláni 
ke zvážení biologické léčby anti-IgE protilátkou (omalizumabem) 
kolegy z okolních spolupracujících pracoviš3. 

Cestu do práce si příležitostně zkracuji přes suterénní prosto-
ry naší nemocnice, kde po ránu potkávám řidiče převážející růz-
ný materiál na AKU vozících. Opakovaně jsem si všimla, že jedna 
z řidiček bývá velmi dušná a při předávání materiálu v naší ambu-
lanci někdy nebyla schopna souvisle říci celou větu. Nemocná byla 
v péči spádového pneumologa, ke kterému i přes postupné zhoršo-
vání kontroly astmatu pravidelně nedocházela z důvodu pracovní 
vytíženosti a změny pracoviště. Pozvala jsem ji proto k vyšetření 
do naší ambulance, i když žádala z důvodu nedostatku času pou-
ze o předpis pravidelné medikace.

Tato 47letá žena, středoškolsky vzdělaná, řidička AKU vo-
zíku, tráví celou pracovní dobu v suterénních prostorách. Otec 
zemřel na rakovinu jícnu, matka na karcinom nejisté etiologie, 

jinak rodinná anamnéza bez pozoruhodností. Dvě děti, nyní už 
dospělé, jsou zdrávy. Výskyt astmatu v rodině nebyl prokázán. 
Nikdy nekouřila. 

Diagnóza astmatu u ní byla stanovena v roce 1991 v jiném zdra-
votnickém zařízení, kde byla původně sledována. Pro protrahované 
těžké exacerbace astmatu byla opakovaně hospitalizována 3krát do 
roka, naposledy pro exacerbaci astmatu s těžkou respirační insufi-
ciencí v roce 2007 na pneumologické jednotce intenzivní péče. Ná-
sledné opakované exacerbace byly mírnější a zvládnuty ambulantní 
infuzní a bronchodilatační léčbou a zvýšením dávky perorálního 
kortikosteroidu. V pravidelné péči alergologa nebyla. V mezido-
bí výrazné dechové potíže, celoroční senná rýma, fyzicky nestačí 
svým vrstevníkům a kolegům v práci. Noční dušnosti s opakova-
nými aplikacemi úlevové léčby krátkodobě působícího beta2-mi-
metika v kombinaci s anticholinergikem. Zhoršení potíží nastává 
při změně psychického stavu a velkém pracovním vypětí. 

V době prvního vyšetření v naší ambulanci udávala šestimě-
síční zhoršení dušnosti s každodenními příznaky astmatu, je tr-
vale zahleněná, má chronickou nelepšící se rýmu, v noci nespí, 
opakovaně se budí a aplikuje až 4krát za noc úlevovou léčbu. Slyší 
pískoty, potíže se zvýrazňují při minimální fyzické námaze, kašel 
s obtížnou expektorací s kulminací obtíží kolem 4. hodiny ranní. 
Pracovní nasazení nezvládá, situaci řeší opakovanými dovolený-
mi, pracovní neschopnost neakceptuje. Její nekontrolované astma 
ji omezuje a zhoršuje kvalitu života.

Spádový pneumolog pacientku léčí fixní kombinací salmete-
rol/flutikason propionát 50/500 µg 2krát denně, teofylin s pro-
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dlouženým uvolňováním 400 mg denně, cetirizin dihydrochlorid 
10 mg denně, fenoterol/ipratropium bromid 50/20 µg jako úlevo-
vá léčba 6–10krát denně. 

Spirometricky prokázána středně těžká obstrukční ventilační 
porucha s lehkou redukcí vitální kapacity (Tiffeneau index 64 %, 
FEV1 1,71 l = 56 % náležitých hodnot (n. h.), pozitivní bronchodila-
tační test – po aplikaci 400 µg salbutamolu došlo ke zlepšení FEV1 
o 20 %). Skiagram hrudníku bez patologických změn. Edukační 
sestra kontroluje správnost inhalační techniky. Z laboratorních vy-
šetření byl v krevním obrazu zjištěn mírně zvýšený absolutní počet 
eosinofilů na 0,3 (norma 0,25), ostatní parametry krevního obra-
zu v normě. V biochemickém rozboru byl nález v normě, včetně 
negativní protilátkové odpovědi na aspergila a normální hladiny 
alfa-l antitrypsinu. Zvýšen byl vstupně celkový imunoglobulin E 
– 546,0 IU/ml (norma 10–87 IU/ml), eosinofilní kationický pro-
tein 37,9 mmol/l (norma 0,1–24 mmol/l). 

Pro doplnění kompletního obrazu provedeno ORL vyšetření, 
dle kterého známky chronické alergické rýmy, bez nosní polypó-
zy. Scintigrafickým vyšetřením jícnu byl vyloučen gastroezofa-
geální reflux.

Alergologickým vyšetřením potvrzena alergie na roztoče a do-
mácí prach (specifické IgE 0,97 IU/ml – třída II), psí srst (specific-
ké IgE 4,317 IU/ml – třída III), pyly břízovitých stromů (specific-
ké IgE 0,611 IU/ml – třída I), pyly trav (specifické IgE 0,62 IU/ml 
– třída I). Vydechovaný NO je vstupně zvýšený na 58 ppb (norma 
do 20 ppb, přístroj Hypair FeNO).

Standardizovaný test kontroly astmatu, sloužící k objektivizaci 
pocitů a vnímání nemoci samotným nemocným, prokazuje nízké 
skóre 16 bodů (z maximálně možných 25 bodů). 

Pro vstupně udávané výrazné šestiměsíční zhoršení dušnosti 
– po vyloučení nesprávné techniky inhalace, nedodržování režimu 
léčby a vyloučení komorbidit – začínáme naši snahu o docílení kon-
troly astmatu nárazovým 14denním podáním 30 mg prednisonu 
se zvýšenou kontrolou a prevencí jeho nežádoucích účinků. Vydá-
váme výdechoměr, pacientku si zveme na kontrolu po 14 dnech. 
Provádíme podrobné funkční vyšetření plic, dle kterého dochází 
ke zlepšení ventilačních parametrů (FEV1 2,19 l = 72 % n. h., od-
pory v dýchacích cestách jsou zvýšené, středně těžká plicní hy-
perinflace, není přítomna porucha plicní difuze, bronchodilatační 
test po inhalaci 400 µg salbutamolu stále pozitivní). Vydechovaný 
NO poukazuje na přítomnost zánětu v dýchacích cestách (46 ppb). 
Domácí monitoring vrcholové výdechové rychlosti (PEF) dokládá 
zlepšení hodnoty o 16 % oproti vstupnímu vyšetření.

Pro průkaz pozitivity výše uvedených specifických IgE proti-
látek a přetrvávající symptomy astmatu k léčbě přidáváme anti-
leukotrieny, dále zvyšujeme dávku inhalačních kortikosteroidů, 
přidáváme flutikason-propionát 500 µg 2krát denně. Kontrolní 
test kontroly astmatu s výsledkem 18 bodů ukazuje jen mírné 
zlepšení o 2 body.

Pacientka kontrolována ve dvouměsíčních intervalech. Pře-
trvává vysoká spotřeba úlevové léčby, bez které pacientka není 
schopna pracovat, narušení spánku, denní kolísání vrcholového 

Obr. 1: Příprava roztoku léčiva pomalým vstřikováním roz-
pouštědla na prášek

Obr. 2: Přístroj pro krouživé promíchávání suspenze během 
rozpouštění
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výdechového průtoku. Během šestiměsíčního sledování překonává 
dvě exacerbace astmatu s nutností podání systémové a následně 
perorální kortikoterapie.

Nemocnou konzultujeme se spolupracujícím alergologem, po 
domluvě indikujeme léčbu anti-IgE protilátkou omalizumabem. 
Vypočtená dávka dle hmotnosti a výchozí hodnoty IgE je 300 mg 
2krát měsíčně subkutánně. Po 16 týdnech léčby dochází k viditelné-
mu zlepšení kontroly astmatu, vymizení nočních příznaků, snížení 
spotřeby úlevové léčby – z původních 10–14 aplikací během dne 
i v noci na polovinu, neobjevují se exacerbace astmatu, dle funkční-
ho vyšetření plic dochází ke zlepšení ventilačních parametrů (FEV1 
2,15 l = 70 % n. h.). Samozřejmě sledujeme i jiné ventilační para-
metry, jejichž podrobný výpis není předmětem tohoto sdělení. Test 
kontroly astmatu stále ukazuje skóre 18 bodů, orální kortikosteridy 
nasazeny nebyly. Pacientka udává zlepšení své fyzické kondice, svou 
práci zvládá mnohem lépe než dříve, nevyžaduje pomoc kolegů při 
manipulaci s předměty během rozvozu materiálu. 

Po 16 týdnech léčby po konzultaci se spolupracujícím alergo-
logem pacientku hodnotíme jako respondentku, v léčbě pokra-
čujeme ve stávajícím dávkování 2krát měsíčně. Kontrolní odběry 
krve neprokazují trombocytopenii ani jiné laboratorní odchylky, 
dochází ve shodě s publikovanými literárními údaji k elevaci cel-
kového IgE.

V současné době probíhá sedmý měsíc léčby – zredukovali jsme 
dávku inhalačních kortikosteroidů (flutikason propionát) o 1 000 µg 
denně, ostatní medikace se nemění; dochází ke zlepšení testu kon-
troly astmatu na 23 bodů, poklesu hodnoty vydechovaného NO na 
9 ppb, k exacerbaci astmatu nedošlo, snížení spotřeby úlevové léčby 
na 2 aplikace denně, vymizení příznaků alergické rýmy. 

Z vedlejších účinků léčby pacientka negativně vnímá váhový 
přírůstek 3 kg za 7 měsíců, jiné nežádoucí účinky nepozoruje. 

Pacientka při jedné z kontrol sděluje, že si splnila svůj sen 
a začala rekreačně jezdit na kolečkových bruslích, k jízdě nepo-
třebuje úlevovou léčbu. 

Cestou do práce nyní potkávám v suterénních prostorách usmě-
vavou ženu, která zvládá nejen dobře svou práci, ale mohla se začít 
věnovat svým koníčkům.

Diskuse: 
U této naší pacientky bylo léčbou dosaženo významného zlep-

šení kontroly astmatu, částečně díky správnému nastavení proti-
astmatické léčby a poté díky indikovanému nasazení biologické 
léčby omalizumabem. Tato nemocná patří do našeho souboru 17 
respondentů na omalizumab. Do konce října 2009 bylo na naší 
klinice aktivně léčeno 20 pacientů, z nichž 2 byli shledáni non-re-
spondenty a jeden doposud nedosáhl 16 týdnů terapie potřebných 
pro vyhodnocení jeho odpovědi na biologickou léčbu. Z dosavad-
ních zkušeností s touto moderní doplňkovou léčbou na našem 

pracovišti vidíme u indikovaných pacientů možnost dalšího zlep-
šení kontroly astmatu.

Závěr: 
Pokroky ve farmakoterapii za posledních 20 let a dobré pod-

mínky pro účinnou léčbu astmatu v České republice umožnily mno-
hým pacientům fungovat zcela bez omezení a věnovat se naplno 
koníčkům, o kterých si dříve mohli nechat jen zdát. Lze jen doufat, 
že farmakologický výzkum bude i nadále pokračovat dosavadním 
tempem a vkládat do rukou lékařů další účinné nástroje kontroly 
zánětlivých procesů v organismu. Zájemce o výsledky léčby vel-
kých souborů pacientů omalizumabem v rozsáhlých kontrolova-
ných studiích odkazujeme na studium odborné literatury.
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Rozhovor

Péče o pacienty s obtížně 
léčitelným astmatem ve 
Fakultní nemocnici Ostrava

Ve čtvrté části našeho cyklu o obtížně léčitelném astmatu zavítáme na 
Kliniku tuberkulózy a respiračních nemocí Fakultní nemocnice Ostrava, 
vedenou přednostou MUDr. Jaromírem Roubcem, Ph.D., která je dalším 
z pracoviš7 Národního centra pro těžké astma. K rozhovoru jsme pozvali 
MUDr. Patrici Popelkovou, z ostravského centra, zodpo-
vědnou za péči o pacienty s OLA.

Paní doktorko, můžete v úvodu krátce představit našim 
čtenářům ostravskou plicní kliniku?

Dle dostupných údajů se léčba tuberkulózy v Ostravě datu-
je od roku 1912, kdy byla otevřena nemocnice v Ostravě-Zábře-
hu. Pacienti byli ukládáni na tehdejší infekční oddělení, od roku 
1934 pak na nové interním oddělení, jehož prvním primářem byl 
MUDr. Šrámek.

Po válce bylo po nezbytných úpravách v červenci 1945 otevře-
no plicní oddělení – prvním primářem se stal MUDr. Jaromír On-
derek, který oddělení vedl až do roku 1973. V tomto roce se od-
dělení přestěhovalo do nového pavilonu v Ostravě-Porubě, kde 
sídlí dodnes. Dalšími přednosty byli MUDr. Zapletal, MUDr. Hlo-
bil, MUDr. Chmelík, MUDr. Meissner. Od roku 1997 kliniku vede 
MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D. 

Oddělení má významnou tradici ve vyšetřovacích bronchologic-
kých, funkčních a cytologických metodách. V současnosti se naše 
klinika zaměřuje na problematiku klinické onkologie v pneu mologii, 
jsme součástí komplexního onkologického centra, je zde centrum 
pro léčbu mezoteliomu pemetrexedem, pro poskytování biologic-
ké léčby a dalších linií chemoterapie bronchogenního karcinomu, 
např. pemetrexed a erlotinib. Standardně se na klinice věnujeme 
celé škále plicních nemocí od bronchiálního astmatu přes intersti-
ciální plicní procesy po zánětlivá plicní onemocnění a mnohá dal-
ší. Naše lůžkové oddělení má v současnosti 29 standardních lůžek, 
která zajiš3ují komplexní péči o naše pacienty. Vlastní jednotku in-
tenzivní péče nemáme, při zhoršení stavu bývají indikovaní pacien-

ti překládáni na spolupracující jednotky intenzivní péče, nejčastěji 
interní kliniky a na anesteziologicko-resuscitační kliniku. 

Ambulantní část je rozdělena na několik dílčích úseků. Tři ambu-
lance, z nichž jedna ambulance je příjmová, zajiš3ují péči pro všechny 
pacienty, kteří přicházejí na naši kliniku. O nemocné s bronchiálním 
astmatem se v posledních letech více starala kolegyně MUDr. Dob-
romila Dušíková, s jejím odchodem do důchodu náš kolektiv přišel 
o velmi zkušenou lékařku. Diagnostika, dispenzarizace a léčba paci-
entů s bronchiálním astmatem probíhá na naší ambulanci v pracovní 
době ambulancí od 7 do 15.30 hodin denně v pracovní dny. 

Naše klinika poskytuje na vyžádání 24hodinové konziliární 
pneumologické služby. Bronchologický úsek zajiš3uje diagnostic-
ká i terapeutická invazivní bronchologická vyšetření včetně zákro-
ků na operačních sálech, anesteziologicko-resuscitačním oddělení 
a jednotkách intenzivní péče a aplikace brachyterapie na onkologic-
ké klinice. Od počátku roku 2007 se podařilo zprovoznit moderní 
pracoviště invazivní bronchologie, které provádí pro pacienty všech 
věkových kategorií většinu v současné době dostupných broncholo-
gických vyšetření (videobronchoskopie, autofluorescence, elektro-
kauterizace, laserterapie, stentování, rigidní bronchoskopie, extrak-
ce cizích těles). Na pracovišti je zajištěna 24hodinová dostupnost 
erudovaného bronchologa. V rámci naší kliniky dobře funguje po-
radna pro klinickou diagnostiku a následnou léčbu poruch spánku; 
pacienti jsou vyšetřováni na naší klinice, dále na neurologické kli-
nice, kde je vybudována video-EEG laboratoř, která od ledna 2004 
provádí polysomnografické záznamy i pro pacienty naší kliniky. 
Naše funkční laboratoř je schopna nabídnout širokou škálu funkč-
ního vyšetření plic nejen pro dospělé pacienty, ale i pro děti. Vy-
šetřujeme klasickou spirometrii – křivka průtok-objem, provádíme 
testy bronchiální hyperreaktivity – bronchodilatační a bronchokon-
strikční testy metacholinem, zátěžový test během u dětí, celotělo-
vou pletysmografii, rinomanometrii pro ORL kliniku, v neposled-
ní řadě provádíme spiroergometrii, vyšetření plicní difuze, měření 
vydechovaného oxidu dusnatého. Pro pa cienty neurologické klini-
ky vyšetřujeme neinvazivně funkci dýchacích svalů. Úsek funkční 
laboratoře poskytuje i komerční činnost zaměřenou na sportovní 
medicínu ve spolupráci s externím sportovním lékařem. Cytologic-
ká vyšetření včetně podrobného hodnocení bronchoalveolární lavá-
že a analýzu buněčných elementů v lavážní tekutině v současnosti 
zajiš3uje Ústav patologické anatomie Sociálně zdravotní katedry 
Ostravské univerzity a Ústav patologie naší nemocnice.

Je Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí FN Ostrava 
součástí projektu Národního centra pro těžké astma od počát-
ku, nebo se k němu připojila později?
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Kontakty:
Lékař: MUDr. Patrice Popelková
patrice.popelkova@fno.cz, tel.: 597 374 217
Sestry: Lenka Dvořáková, Olga Dunková
tel.: 597 374 210
Přednosta kliniky: MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.
jaromir.roubec@fno.cz, tel.: 597 372 240
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Naše klinika vstoupila do projektu později, zapátrala jsem v ar-
chívu a zjistila jsem, že aktivnější spolupráce z naší strany byla za-
hájena v roce 2006.

Spolupracuje vaše klinika v rámci léčby obtížně léčitelné-
ho astmatu také s dalšími pracovišti (ve fakultní nemocnici, 
nebo mimo ni)?

Jistě, sám voják v poli nic nezmůže. Je to týmová spolupráce. 
V prvé řadě významně spolupracujeme s alergologickou ambulan-
cí Interní kliniky v naší nemocnici, kdy společně indikujeme bio-
logickou léčbu anti-IgE protilátkou omalizumabem. K zajištění 
komplexní péče o naše pacienty dále spolupracujeme s ORL klini-
kou, Radiodiagnostickým ústavem, Ústavem klinické biochemie, 
Zdravotním ústavem (mikrobiologická a sérologická vyšetření, an-
tibiotické středisko) a Klinikou nukleární medicíny, kam odesílá-
me pacienty k vyšetření dynamickou scintigrafií jícnu s následným 
vyšetřením přítomnosti gastroezofageálního refluxu. Což vede ke 
spolupráci s gastroenterologickou ambulancí naší Interní kliniky. 
Dlouhodobě spolupracujeme s odbornými léčebnými ústavy – se 
Sanatoriem Jablunkov a TRN léčebnou v Ježníku, které poskytují 
našim nemocným následnou komplexní léčebnou, ošetřovatelskou 
a rehabilitační péči. 

Jaká je spádová oblast ostravského pracoviště? Můžete 
zhodnotit spolupráci s terénními lékaři?

Klinika TRN Fakultní nemocnice Ostrava je přirozeným re-
gionálním centrem, do kterého přicházejí nemocní z většiny při-
lehlých okresů Ostravy, spolupracuje však s podobně zaměřenými 
centry v České republice. Fakultní nemocnice Ostrava je největším 
zdravotnickým zařízením na severní Moravě, zajiš3uje zdravotní 
péči pro 1,2 milionu obyvatel. 

Spolupráce s terénními lékaři je dlouhodobě na dobré úrov-
ni. Pacienty s podezřením na obtížně léčitelné astma vyšetřujeme 
nejčastěji na základě předchozí telefonické konzultace s odesíla-
jícím lékařem. Objednací doba k vyšetření dle našich možností je 
většinou do měsíce. Většinou pacienty dovyšetřujeme ambulantně 
a nebo navrhujeme došetření v místě bydliště. Velmi komplikované 
pacienty přijímáme k došetření za hospitalizace. Jedenkrát měsíčně 
pořádáme na naší klinice odborné semináře, které jsou otevřeny 
spolupracujícím kolegům, dále se setkáváme na mnohých akcích 
pořádaných pro pneumology a alergology, kde diskuse většinou 
opět sklouzne k pracovním problémům.

Jednotlivá centra NCTA by měla zajišTovat pro pacienty 
s OLA specializovaná vyšetření a náročnější léčebné postupy. Mů-
žete říci, jaká je v tomto směru „nabídka“ ostravské kliniky? 

Nabídka je široká, nerada bych někoho opomenula. Nabízíme 
zkušenosti, komplexnost a dostupnost mnohých vyšetření slouží-
cích k potvrzení diagnózy bronchiálního astmatu a vyšetření ko-
morbidit zhoršujících průběh tohoto onemocnění v jednom areálu. 
Na našem pracovišti, jak jsem se již zmiňovala, máme velmi dobře 
vybavenou funkční laboratoř. V poslední době pozoruji, že čím dál 
častěji vyšetřujeme pacienty ze vzdálenějších koutů naší spádové 
oblasti. Naše špičkové bronchologické pracoviště je schopno pro-
vést u rizikových pacientů bronchoskopii v celkové anestezii a poté 
zajistit krátkodobou observaci dle stavu na anesteziologicko-resus-
citační klinice a nebo jednotce intenzivní péče. Dále naše nemocnice 
nabízí vyšetření gastroezofageálního refluxu jednak scintigraficky, 
nebo 24hodinovou pH-metrií jícnu. Je třeba se zmínit o otorino-
laryngologické klinice, která poskytuje vrcholovou diagnostickou 
a terapeutickou léčebně preventivní péči ve svém oboru. 

Kolik pacientů s OLA máte v současné době ve své péči?
Každý rok vyšetřujeme kolem 50 pacientů s podezřením na ob-

tížně léčitelné astma, diagnóza se potvrdí asi u 40 % z nich. V péči 
si v současné době ponecháváme jen ty indikované k biologické 
léčbě omalizumabem, ostatní se většinou vracejí ke svým odesíla-
jícím spádovým lékařům. Na naší klinice máme v současné době 
dispenzarizováno kolem 40 pacientů s OLA.

Daří se díky síti pracovišT NCTA zlepšit péči o pacienty 
s OLA (využíváte při své práci možnost konzultací mezi jed-
notlivými centry, nabídku vyšetřovacích metod)?

Jistě, vzhledem k tomu, že spolu mezi centry komunikujeme, 
bul při osobních setkáních na společných akcích nebo elektronic-
ky, tak se rozšiřují naše obzory a úroveň léčby našich pacientů se 
posouvá rychleji dopředu.

Za rozhovor poděkovala Gabriela Bjalkovská

Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí, FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
www.fno.cz

zpráva

nismu jeho působení, jeho účinnost a bezpečnost dokládal vý-
sledky provedených klinických studií. Zmínil přísná indikační 
kritéria, která u nás splňuje pouze omezený počet pacientů, 
a navrhl také, pro které další nemocné by léčba touto anti-IgE 
protilátkou mohla být přínosem.

(red)

Dne 12. listopadu se v Lékařském domě v Praze kona-
la pracovní schůze České společnosti alergologie a klinické 
imunologie, věnovaná biologické léčbě, resp. jejímu využití 
v revmatologii a v terapii roztroušené sklerózy a alergických 
onemocnění. Doc. Jaromír Bystroň (FN Olomouc) se ve své 
přednášce zaměřil na léčbu omalizumabem. Hovořil o mecha-

Biologická léčba – téma listopadové pracovní schůze ČSAKI
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Rozhovor

Obtížně léčitelné astma 
v dětském věku
Náš letošní cyklus příspěvků k problematice obtížně léčitelného ast-

matu bychom chtěli v tomto čísle doplnit o pediatrický pohled. O odpovědi 
na naše otázky jsme požádali MUDr. Jarmilu Turzíkovou, 
pneumoložku Pediatrického oddělení Fakultní nemocnice Na Bulovce.

Paní doktorko, jak často se u svých pacientů setkáváte s po-
dezřením na obtížně léčitelné astma?

S problematikou obtížně léčitelného astmatu v dětském věku 
se setkávám ve své ordinaci téměř denně. Vyšetřujeme u nás děti 
od kojeneckého věku až do dospělosti, které k nám posílají léka-
ři – většinou pediatři nebo alergologové – z mnoha oblastí naší 
republiky, pokud se u těchto dětí nedaří léčit průduškové astma 
běžnými postupy. Cílem léčby astmatu v dětském věku je, stejně 
jako u dospělých, dosažení stavu tzv. „maximální kontroly astma-
tu“. To znamená, že správně léčený astmatik by neměl mít téměř 
žádné potíže; neměl by mít žádná omezení denních aktivit včetně 
fyzické námahy, neměl by mít narušený spánek z důvodů astma-
tických obtíží, neměly by se u něho vyskytovat akutní exacerbace 
nemoci. U většiny dětských i dospělých astmatiků lze dosáhnout 
tohoto stavu při dlouhodobé preventivní léčbě nízkými a středně 
vysokými dávkami inhalačních kortikosteroidů. Kolem 5 % astma-
tiků na tuto léčbu reaguje nedostatečně, proto mluvíme o obtížně 
léčitelném astmatu.

U dospělých je v České republice diagnóza obtížně léči-
telného astmatu stanovována na základě kritérií Národního 
centra pro těžké astma. Jaká diagnostická kritéria jsou pou-
žívána u dětí?

Pro stanovení diagnózy dětského obtížně léčitelného astmatu 
platí obdobná kritéria jako pro dospělý věk. Jako „obtížně léčitel-
né“ je označováno v dětském věku astma, které není pod kontrolou 
ani při dlouhodobé léčbě (minimálně 6 měsíců) vysokými dávka-
mi inhalačních kortikosteroidů, jako je např. budesonid nejméně 
800 µg/den nebo ekvivalentní dávka jiného inhalačního kortikoste-
roidu (u dospělých se jedná o vyšší dávku odpovídající budesonidu 
1 600 µg/den) a/nebo při léčbě kortikoidy v systémovém podání. 
Ve snaze dosáhnout kontroly astmatu bychom zejména v dětském 
věku měli využít možnosti kombinace inhalačních kortikosteroidů 
s dalšími, tzv. „kortikosteroidy šetřícími“léky (dlouhodobě působící 
beta2-mimetika, antileukotrieny, případně theofyliny) před nasaze-
ním systémových kortikosteroidů, aby nedošlo zbytečně k rozvoji 
vedlejších nežádoucích účinků této léčby.

U každého pacienta s obtížně léčitelným astmatem je třeba 
pátrat po tom, proč je u něho astma obtížně léčitelné. Měla by být 
jednoznačně potvrzena diagnóza astmatu, pacient by měl být kom-
pletně vyšetřen se zaměřením na diagnostiku a léčbu onemocnění, 
která mohou průběh astmatu zhoršovat (refluxní choroba jícnu, 
rinosinusitida, defekty imunity apod.). 
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Vždy je nutno ověřit, zda pacient vůbec dodržuje a správně 
aplikuje předepsanou léčbu. Kontrola inhalační techniky je zvláště 
důležitá u malých dětí.

Liší se diferenciální diagnostika astmatu u dětí a dospě-
lých pacientů?

V dětském věku platí, že čím je dítě mladší, tím více je pravdě-
podobné, že stavy bronchiální obstrukce, které nereagují na antiast-
matickou léčbu, jsou způsobeny jiným onemocněním než astmatem. 
V diferenciální diagnostice dětského astmatu se častěji setkáváme 
s vrozenými anomáliemi tracheobronchiálního stromu, jako jsou 
stenózy a malacie, nebo s útlakem dýchacích cest anomálně probí-
hajícími cévami. Malatické změny bývají často přechodné, a proto 
stavy obstrukce způsobené kolapsem stěny bronchu s věkem mizí. 
Projevy zvýšené bronchiální reaktivity mají také děti s bronchopul-
monální dysplazií. U malých dětí může stav podobný astmatickému 
vyvolat aspirace cizího tělesa. Také opakované aspirace při refluxní 
chorobě jícnu u kojenců mohou imitovat astma. Rovněž cystická 
fibróza a syndrom imobilních řasinek mohou mít podobný klinic-
ký obraz jako astma, diagnóza bývá obvykle stanovena již v dět-
ském věku. U poruch funkce řasinkového epitelu, které mohou vést 
k těžkému poškození plic, chronickým zánětům vedlejších dutin 
nosních, středouší i ke sterilitě, však není výjimečné, že diagnóza 
je stanovena až v dospělém věku, protože toto onemocnění není 
zatím dostatečně v povědomí lékařů. 

Pokud se na Vaše pracoviště dostane pacient s podezřením 
na OLA, využíváte k ověření jeho diagnózy nějaký konkrétní 
vyšetřovací algoritmus?

U každého dětského pacienta s obtížně léčitelným astmatem 
(OLA) je nutno velmi pečlivě odebrat anamnézu a pokusit se jeho 
potíže objektivizovat. Mělo by být vždy provedeno vyšetření alergo-
logem, dětským pneumologem a otorinolaryngologem. Provádíme 
kožní prick testy s inhalačními i potravinovými alergeny a odběr 
specifických IgE, případně ECP v séru. Vhodným postupem k určení 
aktivity alergického zánětu v dýchacích cestách je stanovení oxidu 
dusnatého ve vydechovaném vzduchu (FeNO). U každého dětského 
spolupracujícího pacienta se snažíme o spirometrii, včetně bron-
chodilatačních a bronchoprovokačních testů – pokud to jeho stav 
dovoluje. Některá pracoviště (např. Dětská klinika ve FN Motol) 
mají nyní k dispozici technické vybavení, které umožňuje vyšetření 
plicní funkce i u kojenců. K rutinním vyšetřením u pacientů s OLA 
patří stanovení chloridů v potu, screening pohyblivosti řasinek nos-
ní sliznice a 24hodinové monitorování pH v jícnu spolu s měřením 
impedance. Mezi základní vyšetření patří RTG plic a RTG vedlejších 
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dutin nosních, případně zobrazení dutin na CT, při podezření na 
útlak dýchacích cest anomálně probíhající cévou může být přínosem 
polykací akt. V indikovaných případech provádíme i HRCT či MRI 
hrudníku. Pokud vyloučíme jiné diagnózy a přidružená onemoc-
nění, je pro další postup důležité určit fenotyp zánětu v dýchacích 
cestách. V dětském věku není snadné získat indukované sputum, 
proto je obvykle u těchto pacientů prováděna fibrobronchoskopie 
v celkové anestézii nebo v lokální anestézii s analgosedací. Toto vy-
šetření je přínosné pro získání bronchoalveolární laváže a biopsie 
bronchiální sliznice – ty umožní určit, které zánětlivé buňky se na 
onemocnění podílejí (eosinofily, neutrofily), ale také je přínosem 
v diferenciální diagnostice (stenózy, malacie, dysfunkce vazů hla-
sových, cizí těleso apod.). Bronchoskopické vyšetření je dětmi, i 
s obtížně léčitelným astmatem, obvykle velmi dobře snášeno.

V souvislosti s obtížně léčitelným astmatem u dospělých 
se opakovaně hovoří o vlivu přidružených onemocnění a non-
-compliance pacientů. Tyto faktory ztěžují průběh astmatu, 
nebo dokonce simulují základní diagnózu, a to ve více než po-
lovině případů. Máte i Vy podobné zkušenosti?

Naše zkušenosti jsou velmi podobné. Po vyhodnocení 101 dět-
ských pacientů, kteří byli doporučeni k vyšetření pro obtížně lé-
čitelné astma ve věku 6 měsíců až 18 let, jsme prokázali, že prů-
běh astmatu byl ovlivněn řadou faktorů (graf č. 1). U 56 pacientů 
jsme prokázali refluxní chorobu jícnu (GERD), u 31 sinusitidu, 
25 nedodržovalo režim, u 18 byly přítomny časté respirační infek-
ty, u 17 jsme prokázali stenózu v dýchacích cestách, 12 pacientů 
bylo obézních, u 8 byla ověřena dysfunkce vazů hlasových (VCD), 
u 6 psychické faktory, u 1 pacienta se jednalo o vliv dlouhodobé-
ho užívání nesteroidních antirevmatik (NSAID). Velmi často se 
u jednoho pacienta vyskytovalo více faktorů najednou, nejčastěji 
se jednalo o kombinaci refluxní choroby jícnu s chronickou sinu-
sitidou a opakované respirační infekce. Když jsme po podrobném 
vyšetření a po roce léčby vyhodnotili stav našich pacientů, pouze 
7 ze 101 nadále splňovalo kritéria pro OLA. U 10 pacientů se ne-
jednalo o astma vůbec: u 2 byla prokázána vrozená cévní anomálie, 
u 1 divertikl trachey, u 2 dysfunkce vazů hlasových, u 3 aspirace 
při GERD a u 2 stenóza bronchu (graf č. 2).

U dětských pacientů se léčby aktivně účastní také rodiče, 
případně i příslušníci širší rodiny. Jak podle Vašich zkušeností 
mohou ovlivnit terapeutický proces?

Úloha rodičů je v léčbě dětských astmatiků naprosto stěžejní. 
Jejich edukaci je třeba věnovat velkou pozornost, často se stále ješ-
tě setkáváme s obavami z léčby inhalačními kortikoidy, se špatný-
mi návyky při užití inhalátorů, rodina nebývá vybavena písemným 
plánem pro domácí léčbu akutní exacerbace astmatu apod. Nejsou 
výjimkou situace, kdy přichází na vyšetření dítě, u kterého se ne-
daří kompenzovat astma, a my zjistíme, že spí s pejskem nebo ko-
čičkou v posteli, i když je na zvíře alergické, že doma rodiče kouří 
nebo dospívající astmatik sám kouří. Také jsme se setkali se situa-
cí, že dítě má rozvedené rodiče a střídavou péči, přičemž matka 
léky podává a otec je podávat odmítá, takže se pochopitelně neda-
ří astma kompenzovat.

Je zřejmé, že ověřování správnosti diagnózy OLA může při-
nést řadu překvapení. Můžete jen krátce nastínit některý případ 
ze své praxe, který měl pro Vás nečekané vyústění?

Snad nejvíce překvapivé vyústění našeho vyšetřovacího a léčeb-
ného snažení bylo u dívky, která byla doporučena k bronchosko-
pickému vyšetření pro obtížně léčitelné astma ve věku 15 let. Byla 
to lehce obézní dívenka, která měla každodenní stavy dušnosti, zej-
ména při námaze, stačila rychlejší chůze po rovině. Přitom byla již 
podrobně vyšetřena alergologem, pneumologem a gastroenterolo-
gem. Alergologické vyšetření neprokázalo senzibilizaci k běžným 
inhalačním ani potravinovým alergenům včetně Aspergilla, celkové 
i specifické IgE byly v normě. Spirometrie vykazovala těžkou irever-
zibilní obstrukci v centrálních i periferních dýchacích cestách, která 
nereagovala na bronchodilatancia ani na orální kortikosteroidy, kte-
ré byly podávány 14 dní, bez efektu na potíže pacientky. Podstoupila 
vyšetření 24hodinovou pH-metrií, které prokázalo středně těžkou 
refluxní chorobu jícnu, byla provedena i ezofagoskopie s nálezem 
ezofagitidy. Pro výrazné zahlenění bylo pomýšleno na bronchiektá-
zie, proto provedeno i HRCT plic, které tuto diagnózu nepotvrdilo. 
V době první návštěvy u nás dívka užívala Symbicort 200/6 µg 2×2 
vdechy, Helicid 2×20 mg, Ganaton 1×1  tbl. Očekávali jsme, že se 
bude jednat o skutečně obtížně léčitelné astma. Při bronchoskopii 

Graf 1: Přítomnost faktorů zhoršujících kontrolu astmatu 
– 101 dětských pacientů s OLA – Pediatrické oddělení FN 
Na Bulovce

Graf 2: Zhodnocení stavu před a po kompletním vyšetření 
po 12 měsících léčby – 101 dětských pacientů s OLA – Pedi-
atrické oddělení FN Na Bulovce
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jsme odsáli velké množství hlenohnisavého sekretu. Velkým pře-
kvapením bylo, že spirometrie, kterou jsme provedli po odsátí, se 
zcela normalizovala, dívence se výrazně ulevilo, dušnosti ustoupily 
a tato úleva po vyšetření přetrvávala ještě několik dnů; pak se stav 
začal opět zhoršovat, opět se objevilo zahlenění. Mezitím se po-
tvrdilo (masivní nález lipofágů v BAL), že přes antirefluxní léčbu 
dochází zřejmě u pacientky k opakovaným aspiracím žaludečního 
obsahu. Proto byly zvýšeny dávky antirefluxní medikace na maxi-
mum. Došlo k výraznému zlepšení stavu, zahlenění i dušnosti zce-
la vymizely, bylo možno snížit dávku inhalačních kortikosteroidů. 
Příčinou celé situace byla těžká refluxní choroba jícnu, a vůbec se 
nejednalo o těžké astma.

Z našich zkušeností vyplývá, že „obtížně léčitelné astma“ u dětí 
neznamená vždy těžké astma vyžadující vysoké dávky inhalačních 

kortikosteroidů, nebo dokonce kortikosteroidů v systémovém po-
dání, případně jinou léčbu (anti-IgE protilátky, imunosupresiva 
apod.). Vždy je nutno položit si otázku, z jakého důvodu u kon-
krétního pacienta nemůžeme dostat nemoc pod kontrolu a pacienta 
podrobně vyšetřit. Skutečné obtížně léčitelné astma je v dětském 
věku naštěstí velmi vzácné.

Za rozhovor poděkovala Gabriela Bjalkovská

Bronchoskopické vyšetření Spirometrické vyšetření
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Pediatrické oddělení FN Na Bulovce
Budínova 2
180 81 Praha 8
www.fnb.cz

zpráva

Druhý blok přednášek zahájila MUDr. Radka Bittenglová (FN 
Plzeň) kazuistikou polékové plicní toxicity při léčbě amiodaro-
nem. Další dvě sdělení byla věnována Wegenerově granuloma-
tóze. V prvním případě se jednalo o rychle progredující formu, 
která vedla k úmrtí pacienta (MUDr. Kristian Brat, FN Brno). 
MUDr. Ivana Hricíková (FTN Praha) poté referovala o dvou pří-
padech s příznivějším závěrem, kdy byla v klinickém obraze pří-
tomna difuzní alveolární hemoragie. Hned dva autorské kolektivy 
– z FN Motol a Nemocnice Na Homolce – představily kazuistiky 
schwannomu, vzácně se vyskytujícího endobronchiálního tumoru 
obvykle benigní povahy. V obou případech bylo onemocnění nej-
prve považováno za asthma bronchiale. Program semináře uza-
vřela úsměvná kazuistika doc. Milana Teřla (FN Plzeň) „Astma 
a nesnesitelná tchýně“. Jejím tématem byla úspěšná specifická 
alergenová imunoterapie při alergii na psa.

Příští kazuistický seminář se bude konat opět za rok, 3. pro-
since 2010.

(red)

Mezi odbornými akcemi v závěru roku se již tradičně ob-
jevuje pneumologický kazuistický seminář v Lékařském domě 
v Praze. Letos se konal 4. prosince a zaznělo na něm 12 pří-
spěvků.

První z nich s názvem „Imunokompromitovaný pacient 
– vlačný objekt mykobakterií“ prezentovala MUDr. Stanisla-
va Potrepčiaková (FN Brno). Jednalo se o případ pacientky po 
transplantaci jater s mnohočetným postižením, které se poda-
řilo úspěšně zvládnout. MUDr. Martina Šterclová (FTN Praha) 
představila kazuistiku „Diseminace BCG u nemocné s CVID“. 
Prof. Miloš Pešek (FN Plzeň) navázal na své loňské sdělení 
a věnoval se opět radiopeptidové terapii neuroendokrinních 
tumorů. Tématem kazuistiky MUDr. Terezy Poledníkové (FN 
Brno) byla sarkoidóza. Následující přednáška kolektivu auto-
rů z VFN v Praze se týkala disproporční, těžké PH u CHOPN. 
MUDr. Jan Zeman (FN Plzeň) hovořil o dvou raritních diagnó-
zách pacientů léčených na jednotce intenzivní péče. 

Kazuistiky v Lékařském domě
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Souhrn:
Měření oxidu dusnatého (NO) ve vydechovaném vzduchu se díky standardizované 

metodice a finančně dostupným analyzátorům stalo běžnou součástí klinického vyšet-
ření pacientů v ambulancích alergologů a pneumologů. I přes velkou snahu mnoha au-
torů o sjednocení kritických hodnot je správná interpretace naměřených objemových 
procent NO ve vydechovaném vzduchu stále předmětem diskuse. Jako problematická 
se jistě jeví extrémní závislost naměřených výsledků na technice provedení, zejména 
udržení konstantní výdechové rychlosti za stabilního odporu. V následujícím článku 
jsou diskutována metodologická a technická úskalí významně ovlivňující výsledek mě-
ření a jeho správnou interpretaci. Zároveň jsou prezentovány výsledky srovnávací stu-
die mezi dvěma přístroji na elektrochemickou analýzu (NIOX MINO a HypAir FENO), 
vhodnými pro klinické použití v terénní praxi.

Summary:
Principles of measurement of nitrogen oxide in an exhaled air, a comparison of two 

devices for an electrochemical analysis 
The measurement of nitrogen oxide (NO) in exhaled air has become a standard com-

ponent of a clinical examination in allergology and pneumology out-patient pa tients 
thanks to its standardized procedures and financially accessible analyzers. Despite a big 
effort of many authors to unify critical values, the correct interpretation of detected 
volume percentage of NO in exhaled air remains a matter of discussion. Extreme de-
pendency of the measured results on the measurement techniques surely seems proble-
matic, in particular maintaining a constant expiratory flow at a stable resistance. The 
following article discusses methodological and technical pitfalls that significantly in-
fluence results of the measurements and their correct interpretation. Results of a study 
comparing two devices for electrochemical analysis (NIOX MINO and HypAir FENO) 
suitable for clinical use in a common practice are presented as well.

Novosad, J., Krčmová, I., Kleiberová, M., Králíčková, P. Principy měření oxidu dusnatého ve vydechova-
ném vzduchu, srovnání dvou přístrojů pro elektrochemickou analýzu. Kazuistiky v alergologii, pneumolo-
gii a ORL 6, č. 4: 13 –18, 2009.

Klíčová slova:
� oxid dusnatý
� elektrochemická analýza
� metodologie
� srovnávací studie

Key words:
� nitrogen oxide
� electrochemical analysis
� methodology
� comparison study

Vyšetřovací metody

Principy měření oxidu dusnatého ve 
vydechovaném vzduchu, srovnání dvou 
přístrojů pro elektrochemickou analýzu

Jakub Novosad, Irena Krčmová, Magda Kleiberová, Pavlína 
Králíčková
Ústav klinické imunologie a alergologie, LF UK a FN Hradec Králové

abstrakta na http://www.geum.org/pneumo
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Historické poznámky
První převratné práce o širokých chemicko-biologických vlast-

nostech oxidu dusnatého (NO) byly publikovány v druhé polovině 
20. století. Intenzivně byla studována zejména souvislost mezi jeho 
produkcí buňkami cévního endotelu a cévní dilatací. V roce 1998 
byla za uvedenou práci udělena Nobelova cena. Od konce 20. sto-
letí až do současnosti nadále exponenciálně roste počet publikací 
zabývajících se rolí NO v biologii buňky a v medicíně. Jeho produk-
ce tak byla mj. prokazována i v dýchacích cestách a již v roce 1991 
byla otištěna první práce o jeho detekci ve vydechovaném vzduchu 
(vydechovaný NO – eNO). Nedlouho nato (1993) byl popsán vztah 
mezi jeho zvýšenou produkcí a zánětem dýchacích cest u pacientů 
s bronchiálním astmatem (Ashutosh 2000; Wilson 2002; Payne 
2003; Smith et Taylor 2005). Evropská respirační společnost a ná-
sledně i Americká hrudní společnost tak postupně vypracovaly do-
poručení pro příslušná vyšetření. Doporučení pak byla v roce 2002 
na kongresu Americké hrudní společnosti v Torontu sjednocena do 
jednoho dokumentu, který byl publikován v roce 2005 (ATS/ERS 
2005). Měření NO ve vydechovaném vzduchu se tak stalo schvá-
lenou metodou pro diagnostiku eozinofilního zánětu v dýchacích 
cestách. První oficiálně schválený analyzátor pro vyšetření NO 
ve vydechovaném vzduchu byl uveden na trh a do klinické praxe 
firmou Aerocrine AB ze Švédska v roce 2003. Přístroj funguje na 
principu chemiluminiscenční metody detekce.

Chemické a biologické vlastnosti NO
Pro pochopení úskalí analýzy a interpretace výsledků vyšetření 

NO ve vydechovaném vzduchu je nezbytné připomenout některé 
jeho důležité fyzikálně chemické vlastnosti. 

Jedná se o malou molekulu plynu, který vzniká oxidací l-argini-
nu na citrulin za přispění enzymu NO syntetázy (NOS). Samotná 
molekula NO je však velmi nestabilní a na místě vzniku setrvá-

vá v nezměněné formě jen velice krátkou dobu (řádově sekundy). 
Jednak se šíří koncentračním spádem difuzí do svého okolí a jed-
nak je (v závislosti na vlastnostech prostředí a koncentraci kyslí-
ku) rychle oxidována na dusitany, dusičnany a mimořádně reak-
tivní peroxydusitany. Široké biologické vlastnosti tak závisí nejen 
na místě vzniku, jeho vyprodukovaném množství a biologickém 
poločase, ale i na jeho chemických vlastnostech oxidoredukčního 
a nitridačního činidla. Ovlivňuje tak například aktivitu solubilní 
guanylát cyklázy, četných proteinkináz a fosfatáz, zasahuje do pro-
cesů genové transkripce a apoptózy (Ashutosh 2000). V dýchacích 
cestách je zodpovědný mimo jiné za dilataci cév ve stěně bronchů, 
relaxaci hladké svaloviny bronchů, regulaci zánětu v dýchacích ces-
tách a mimo jiné nepřímo i bronchiální hyperreaktivity. Z imu-
nologického hlediska je pak nesmírně důležitý polarizační účinek 
NO ve smyslu podpory imunopatologického zánětu mediovaného 
Th2 subsetem T lymfocytů a eozinofily. Z toho důvodu je zvýše-
ná produkce NO spojována charakteristicky s eozinofilním typem 
zánětu cílové tkáně (Ashutosh 2000; Wilson 2002).

Modelování produkce NO v dýchacích 
cestách

Jak již bylo zmíněno, měření NO v dýchacích cestách se sta-
lo předmětem intenzivního výzkumu již v roce 1991. Opakovaná 
měření vedla k poznání, že výsledná hodnota je enormně závislá 
na výdechové rychlosti (Byrnes et al. 1997a; 1997b). Logicky to 
vyvolalo další otázky, volající po definici vztahu mezi produkcí NO 
v plicích a jeho výsledné koncentraci ve vydechovaném vzduchu. 
Vynaložené úsilí vedlo k vytvoření jednoduchého matematického 
modelu popisujícího závislost eNO na jeho koncentraci v alveo-
lech, ve stěně bronchu a na difuzní kapacitě bronchiální stěny pro 
NO. Model vychází z teorie, že celková hodnota vydechovaného 
NO vzniká složením alveolárního a bronchiálního NO (dvojkom-

Obr. 1: Metody detekce NO
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640–3000 nm
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Obr. 2: Detekční minima metod pro analýzu NO (v pM)

partmentový model). Alveolární složka je stabilní a není ovlivně-
na výdechovou rychlostí a za normálních okolností nepřekračuje 
její hodnota 2 % koncentrace NO ve stěně bronchů. Oproti tomu 
složka bronchiální je výsledkem difuze plynu přes bronchiální stě-
nu a je závislá na koncentračním gradientu (stěna bronchu vs. lu-
men), difuzní kapacitě bronchiální stěny a samozřejmě nepřímo 
úměrně na rychlosti proudícího vzduchu. 

Jednoduchou matematickou aproximací pak dospějeme k zá-
věru, že dvě hlavní veličiny ovlivňující výslednou hodnotu eNO, 
tj. koncentraci NO v alveolech a ve stěně bronchu je možno přímo 
měřit pouze za ideálních a zcela teoretických podmínek: koncen-
traci alveolárního NO při nekonečně vysoké výdechové rychlosti 
(není již žádný příspěvek z bronchů) a naopak koncentraci NO ve 
stěně bronchů pouze při nulové výdechové rychlosti (není příspě-
vek z alveolů a jsou optimální podmínky pro vyrovnání koncent-
rací NO mezi stěnou bronchů a lumen). Výsledné hodnoty NO ve 
vydechovaném vzduchu získané při všech ostatních výdechových 
rychlostech mezi nulou a nekonečnem jsou ovlivněny koncent-
račním gradientem mezi stěnou dýchacích cest a lumen, difuzní 
kapacitou pro NO a klesají s rostoucí výdechovou rychlostí. Uve-
dený vztah není lineární, nicméně ve vyšších výdechových rych-
lostech se lineárnímu průběhu blíží a je možno linearitu vztahu 
ve výpočtech předpokládat. 

Alveolární NO, NO ve stěně dýchacích cest a difuzní kapaci-
tu stěny bronchů pro NO je tedy možno reálně vyčíslit pouze při 
znalosti koncentrace vydechovaného NO při různých výdecho-
vých rychlostech (minimálně dvou) dosazením do rovnice lineár-
ního modelu.

Z uvedeného vyplývá, že samotná hodnota naměřené koncentra-
ce NO ve vydechovaném vzduchu nemá žádný praktický význam, po-
kud není současně jasně definována výdechová rychlost, při které byla 
pořízena (Jörres 2000; George et al. 2004). V dnešní době již existují 
přístroje, které uvedená měření při různých výdechových rychlostech 
podporují a rozšiřují se tak diagnostické možnosti a využití.

Principy detekce NO
K průkazu přítomnosti NO v analyzovaném materiálu bylo 

vypracováno velké množství detekčních metod, které je možno 
z praktického hlediska rozdělit na metody přímé detekce (čili prů-
kaz samotného NO – chemiluminiscenční metodou, elektroche-
mickou metodou) a metody nepřímé detekce (průkaz metabolitů 
NO, zejména dusitanů a dusičnanů – Griessovou metodou, vznik 
methemoglobinu). Jednou z klíčových charakteristik každé metody, 
která určuje její možné využití, je detekční limit. Metody chemilu-
miniscenční a elektrochemické tak patří mezi nejcitlivější (viz obr. 
č. 1 a 2).  Principem chemiluminiscenční metody je měření lumi-
niscenčního záření, tj. světelného záření ve viditelné části spekt-
ra. V případě NO dochází k jeho reakci s ozónem za vzniku oxidu 
dusičitého v excitovaném stavu. Při návratu excitovaných molekul 
na základní hladinu dochází k emisi přebytečného záření ve for-
mě světelného záření, jehož intenzita je úměrná koncentraci NO 
v analytu. Elektrochemická analýza oproti tomu využívá principu 
galvanického článku. Součástí detektoru jsou dvě elektrody, jedna 
je měřící a druhá referenční. Na měřící elektrodě odevzdávají mo-
lekuly NO elektrony za vzniku dusitanů a dusičnanů. Vzniklý elek-
trický proud je následně měřen amperometricky a jeho velikost je 
opět úměrná množství NO ve zkoumaném materiálu.

Úskalí detekce NO v dýchacích cestách
I přes enormní snahu o sjednocení hranic normálních a patolo-

gických hodnot v populaci je správná interpretace výsledku dodnes 
velmi komplikovaná. Uvedené nesrovnalosti souvisejí s nesnadnou 
analýzou, která naráží na řadu technických a biologických faktorů, 
které samotné měření velmi komplikují (viz výše).

Zaprvé je třeba detekovat analyt v plynné fázi a počítat tak s vlast-
nostmi plynů, které jsou závislé na stavových veličinách (p, V, T). 
Stejně jako ve standardech pro správné provádění spirometrie i zde je 
tedy nutno definovat, při jaké teplotě a barometrickém tlaku bylo mě-
ření prováděno, a výsledky jsou uváděny v objemových procentech. 

Zadruhé je nutno myslet na velmi nízké koncentrace NO ve vy-
dechovaném vzduchu. Jedná se řádově o nl/l, což klade enormní 
nároky na citlivost metody. Takovým požadavkům může vyhovět 
pouze chemiluminiscenční a elektrochemická metoda detekce. Vý-
sledky jsou udávány v „miliardtinách“, v praxi označovaných jako 
„ppb“ (parts per billion).

Vyprodukovaný NO má (jak již bylo zmíněno výše) velmi krátký 
biologický poločas a rychle difunduje ze stěny bronchů intralumi-
nálně a zpět. Tato difuze je navíc silně ovlivněna tlakovými poměry 
v dýchacích cestách a potažmo i rychlostí výdechu. Měření proto 
musí být prováděno vždy stejnou rychlostí (dle standardních dopo-
ručení 0,05 l/s) s dosažením ustálené výdechové rychlosti nejméně 
na 10 sekund u dospělých a 4 sekundy pro děti mladší 12 let. Při 
dosažení ustálené výdechové rychlosti musí být navíc vydechnuto 
nejméně 0,3 l vzduchu a musí být dosaženo stabilní koncentrace 
NO na nejméně 3 sekundy s variabilitou nepřekračující 10 %.

Vyšetřovací metody

Griess Johann Peter (1829–1888) – německý chemik. Vystudoval Univerzitu v Marburgu. Svou profesinální dráhu chemika začal v chemické továrně Oehler ve městě Offenbach 
am Main v roce 1856, kde však zůstal jen rok (do požáru, který ukončil chemickou výrobu), aby se později vrátil na pracovat na Univerzitu v Marburgu. V roce 1858 objevil diazo-
taci, což přispělo k jeho možnosti pracovat v Royal College of Chemistry i pozdějším pracovním příležitostem v chemickém průmyslu v Anglii a Německu. Jeho jméno dodnes nese 
Griessova reakce a Griessův test (zdroj informací: archiv redakce).
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Vzhledem k tomu, že původ vydechovaného NO je nejen v al-
veolech a dolních cestách dýchacích (což je předmětem vyšetření), 
ale i v horních cestách dýchacích, je nezbytné, aby se nežádoucí 
kontaminaci zabránilo uzávěrem měkkého patra. Uzávěru měkké-
ho patra je dosahováno prováděním výdechu proti stabilnímu od-
poru 5–20 cm H2O.

Při tak nízkých koncentracích NO vyprodukovaných dýchací-
mi cestami je velmi důležité, aby i vdechovaný vzduch byl zbaven 
okolního NO. Přístroje pro analýzu NO ve vydechovaném vzduchu 
jsou proto vybaveny speciálním absorbérem, přes který se pacient 
nadechuje (přehledně viz tab. č. 1).

Samotná produkce a měření NO ve vydechovaném vzduchu je 
logicky zatíženo velkým množstvím chyb, a3 už v preanalytické či 
analytické fázi vyšetření. Je proto doporučováno každé vyšetření 
provést minimálně dvakrát, s dodržením všech výše zmiňovaných 
podmínek, a výsledná interpretovaná hodnota je průměrem z obou 
měření (ATS/ERS 2005).

Jak vyplývá z uvedených skutečností, jsou nároky na přes-
nost, spolehlivost a citlivost použitých přístrojů mimořádně ve-
liké. V úvodu tak byly na trh uváděny pouze přístroje používající 
sice starou, nicméně velmi citlivou chemiluminiscenční metodu 
detekce. Tyto aparáty se vyznačují vysokou přesností, rozsáhlými 
možnostmi analýzy přímo a nepřímo měřených parametrů s pro-
pojením s počítačem, ale bohužel i vysokou cenou. Postupem času 
byly navrženy speciální měřicí jednotky využívající metodu elektro-
chemickou, která je sice méně citlivá, ale zároveň i méně technicky 
náročná a umožnila tak podstatné snížení pořizovacích a provoz-
ních nákladů. Elektrochemické analyzátory se tak postupně stávají 
běžnou součástí klinické praxe terénních pneumologů a alergologů, 
podobně jako např. spirometry.

Využití měření NO v dýchacích cestách 
v klinické praxi

Ačkoliv nemoci dýchacího systému zaujímají významnou po-
ložku morbidity a mortality populace, jsou metody přímé detekce 

a monitorace zánětu v dýchacích cestách velmi komplikované a vy-
žadují invazivní přístupy, jako je bronchoskopie s histologickým 
vyšetřením sliznice či cytologickým vyšetřením výplachu bronchů 
nebo semiinvazivní vyšetření indukovaného sputa. Jakákoli meto-
da, která pomůže lékařům monitorovat zánět v dýchacích cestách, 
by3 nepřímo, ale především neinvazivně, je proto nesmírně cenná. 
V současné době se mezi tyto metody řadí zejména vyšetření NO 
ve vydechovaném vzduchu. 

K jejímu správnému provedení je nezbytná nejen kvalitní měřicí 
technika, ale zejména spolupracující pacient, který je schopen pro-
vést příslušné dechové manévry tak, aby naměřená hodnota nebyla 
jen pouhou cifrou, ale validní hodnotou, která vypovídá o složitých 
dějích v dýchacích cestách. Při dodržení standardizovaných postu-
pů a při výdechové rychlosti 0,05 l/s je možno použít publikované 
kritické hodnoty k vyjádření přítomnosti či absence eozinofilního 
zánětu v dýchacích cestách. Každá naměřená hodnota pak musí být 
interpretována v kontextu klinického stavu pacienta s přihlédnu-
tím ke stávající medikaci.

Rozsáhlé práce definovaly kritické hodnoty NO ve vydechova-
ném vzduchu s příslušnými prediktivními hodnotami, senzitivitou 
a specificitou. Často je tak pro diagnózu bronchiálního astmatu 
(s eosinofilním typem zánětu) používána hodnota eNO>20 ppb, 
pro predikci klinické odpovědi na terapii inhalačními steroidy 
eNO>47 ppb, známkou možnosti redukovat dávku inhalačních 
steroidů je eNO<35 ppb, oproti tomu eNO>35 ppb je přítom-
no u ztráty kontroly astmatu. Hodnota eNO>49 ppb svědčí pro 
zvýšené riziko relapsu onemocnění po vysazení inhalačních ste-
roidů (Ashutosh 2000; Wilson 2002; Payne 2003; Smith et Taylor 
2005; Zacharasiewicz et al. 2006; Sandrini et al. 2009; Scadding 
et Scadding 2009).

Srovnání dvou přístrojů pro elektrochemic-
kou analýzu NO ve vydechovaném vzduchu

Na počátku roku 2009 jsme na našem pracovišti měli možnost 
prakticky vyzkoušet a srovnat výsledky měření ze dvou přístrojů ur-

Vyšetřovací metody

analyt v plynné fázi • měřené hodnoty závisí na stavových veličinách (p, V, T)
• měření v objemových procentech

nízké koncentrace (řádově nl/l) • vysoká citlivost metody

krátký biologický poločas (řádově sekundy) • interpretační potíže, variabilita

difuze plynu přes buněčné membrány • standardizace výdechové rychlosti (0,05 l/s)
• plynulý výdech (4 s pro děti mladší 12 let, 6–10 s pro starší), výdech 

min. 0,3 l při dosažené výdechové rychlosti, dosažení fáze plateau trvající 
min. 3 s s variabilitou max. 10 %)

• měření opakovat min. dvakrát k dosažení dvou fází plateau s variabilitou 
max. 10 %, výsledná hodnota je dána průměrem

• mezi jednotlivými měřeními min. 30 s klidového dýchání mimo měřící systém

zdroj eNO 
(alveolární, bronchiální, nazální, okolní)

• standardizace dechového odporu pro uzávěr měkkého patra (5–20 cm H2O)
• zabránění kontaminace nazálním NO

kontaminace okolním NO • inhalace vzduchu bez NO
• měření okolního NO

Tab. 1: Úskalí detekce NO ve vydechovaném vzduchu
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čených k elektrochemické analýze NO ve vydechovaném vzduchu, 
NIOX MINO firmy Aerocrine AB a HypAir FENO firmy Medisoft 
Group. Oba přístroje splňují technické požadavky definované od-
bornými společnostmi ATS a ERS pro příslušná vyšetření a mají 
platné doklady o shodě a certifikáty kvality. 

Postupně tak bylo vyšetřeno celkem 80 astmatiků sledovaných 
v naší ambulanci ve věku 19–70 let (18 mužů a 62 žen). Měření 
byla provedena na obou přístrojích v náhodném pořadí, vždy před 
prováděním spirometrie. Pacienti dále vyplnili dotazník obsahují-
cí základní informace týkající se jejich zdravotního stavu, terapie 
a životních návyků (např. kouření). Měření byla prováděna za stan-
dardních podmínek (0,05 l/s, 10 cm H2O) v souladu s doporučení-
mi ATS a ERS. Výsledná data byla následně statisticky zpracována 
(Wilcoxonův test, test síly efektu – Cohenovo D, Spearmanův ko-
relační koeficient, regresní analýza Passinga a Babloka).

Ze získaných výsledků je možno konstatovat, že výsledky měření 
na obou přístrojích spolu navzájem silně korelují (Spearmanův ko-
relační koeficient r=0,788, P<0,001) a není významná odchylka od 
linearity (Passing-Bablok, p>0,10). I přes skutečnost, že výsledky 
získané přístrojem HypAir FENO byly v průměru o 4,88 ppb vyšší 
(statisticky významný rozdíl dle Wilcoxonova testu, Z (79)=6,13, 
p<0,001), při analýze síly efektu se toto ukazuje jako klinicky ne-
významný rozdíl (Cohenovo D=0,268).

Oba přístroje se tedy zdají být zcela rovno-
cennými konkurenty v měření NO při standardní 
výdechové rychlosti 0,05 l/s. Je však třeba po-
znamenat, že přístroj HypAir FENO (Medisoft 
Group) navíc umožňuje měření při rychlostech 
0,1 l/s, 0,15 l/s a 0,3 l/s a je tak možno dopočítat 
u pacienta koncentraci alveolárního NO a stej-
ně tak i difuzi NO přes stěnu bronchů směrem 
do lumen (flux NO – J’aw NO) metodou dle 
Tsoukiase (George et al. 2004). Přístroj navíc 
umožňuje zapojení nazální sondy pro měření 
nazálního NO. Není nepodstatné, že díky mož-
nosti přímého propojení s počítačem s grafickou 
podporou vyšetření ve formě animace bylo pro 
většinu pacientů provedení dechového manévru 
snadněji zvládnutelné.

Závěr:
Měření NO ve vydechovaném vzduchu se 

díky dostupnosti měřicí techniky stává běžnou 
součástí klinického vyšetření pacienta v ambu-
lanci alergologa či pneumologa. Je však nesmír-
ně důležité přistupovat k naměřeným hodnotám 

kriticky a interpretovat je v kontextu klinického stavu pacienta 
a kvality provedení měření. Jedině tak budou hodnoty NO ve vy-
dechovaném vzduchu přínosem a ne zavádějící informací, vnášející 
do diagnostických algoritmů ještě více zmatků.
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Spearman Charles Edward (1863–1945) – britský psycholog, propagátor matematických metod v psychologii, autor dvoufaktorové teorie inteligence. Studoval v Lipsku, kde zís-
kal roku 1906 doktorát, ale již předtím vydal práci na téma faktorové analýzy inteligence (1904). Známým se stal svými pracemi v oboru statistiky (Spearmanův korelační koefici-
ent) a výzkumy v rámci experimentální psychologie, které prováděl v psychologické laboratoři Londýnské univerzity. Lidskou inteligenci definoval jako variabilní soubor schopností, 
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Obr. 3: Srovnání výsledků naměřených hodnot eNO na obou přístrojích
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Vyšetřovací metody

zpráva

Účel Nadačního Fondu ASTMA:
Práce NFA zahrnuje spektrum činností od zajištění klinického vý-

zkumu přes rozšíření jeho výsledků do každodenní praxe až po eduka-
ci zdravotnických pracovníků a nemocných, které jsou shrnuty v ná-
sledujících bodech:
1. Finanční podpora a zajiš7ování klinického výzkumu průduškového 

astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci.
2. Finanční podpora a zajiš7ování publikační činnosti a prezentace 

výsledků výzkumu průduškového astmatu a chronické obstrukční 
plicní nemoci.

4. Pořízení přístrojové techniky k moderním diagnostickým a léčeb-
ným účelům.

5. Cílená diagnostika a účelná terapie nemocných s bronchiálním ast-
matem a chronickou obstrukční plicní nemocí, včetně komplikují-
cích onemocnění a poruch.

5. Kontinuální vzdělávání nemocných, rozšíření informovanosti o pří-
činách, možnostech léčby a sledování jejich onemocnění.

6. Sledování kvality života těchto nemocných a možnost jejího ovliv-
nění.

7. Edukace terénních lékařů o těchto onemocněních.
(www.astma.3.cz)

V pátek 13. listopadu se v Tyršově domě konal v pořadí již 
pátý z cyklu seminářů Nadačního fondu ASTMA „Klinické pro-
blémy nemocí s bronchiální obstrukcí“.

Dopolední blok přednášek patřil astmatu. MUDr. Vrati-
slav Sedlák představil posluchačům aktualizaci doporučeného 
postupu pro diagnostiku a léčbu obtížně léčitelného astmatu 
z roku 2006. Doc. Milan Teřl se ve své přednášce zaměřil na 
alergickou bronchopulmonální aspergilózu (téma bylo publi-
kováno v č. 2/2009 našeho časopisu), MUDr. Dagmar Kindlo-
vá hovořila o syndromu Churg-Straussové. Následující sdělení 
MUDr. Jana Chlumského neslo název „Úvaha nad tíží těžkého 
astmatu a hodnocení terapeutické intervence“.

Odpolední přednáškový blok byl věnován chronické ob-
strukční plicní nemoci (kvalitě života u CHOPN, exacerbacím 
onemocnění, spiroergometrii a ambulantní plicní rehabilitaci 
u CHOPN). Na závěr prezentoval MUDr. Jan Chlumský aktu-
ální informace z registru AATD.

Sborníky abstrakt z předchozích ročníků jsou dostupné na 
internetových stránkách Nadačního fondu ASTMA (www.ast-
ma.3.cz), doufejme, že k nim brzy přibude i letošní sborník.

(red)

Klinické problémy nemocí s bronchiální obstrukcí
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Souhrn:
Jednoduché a neinvazivní monitorování protizánětlivého účinku antiastmatik je vel-

mi důležité, protože nemocní s perzistujícím průduškovým astmatem většinou vyžadují 
celoživotní farmakoterapii inhalačními kortikosteroidy (IKS). Měření oxidu dusnatého 
ve vydechovaném vzduchu (eNO) je neinvazivní vyšetření, které odráží přítomnost eo-
zinofilního zánětu v dýchacích cestách u pacientů s atopickým průduškovým astmatem 
a je zároveň bezpečné, snadno proveditelné a vysoce reprodukovatelné. Vyšetření eNO 
je přínosné pro farmakoterapii průduškového astmatu z několika důvodů: 
1. Vysoké hodnoty eNO u nemocných s příznaky astmatu potvrzují přítomnost eozi-

nofilního zánětu, který dobře odpovídá na léčbu IKS.
2. Po zahájení farmakoterapie se hodnoty eNO v závislosti na dávce IKS rychle snižují 

a pokles hodnot předchází vymizení příznaků, zlepšení plicní funkce a snížení počtu 
eozinofilů v indukovaném sputu.

3. Přetrvávání vysokých hodnot eNO při léčbě IKS může upozornit na nesprávnou in-
halační techniku, nedostatečnou dávku, špatnou spolupráci astmatika nebo na pře-
trvávající vysokou expozici alergenům.

4. Zvýšení koncentrace eNO po ukončení terapie IKS nastává velmi rychle a předchází 
zhoršení klinického stavu a plicní funkce a nárůstu bronchiální reaktivity.

5. Pravidelné sledování individuální hodnoty eNO může upozornit na blížící se akutní 
exacerbaci.

6. Nízká hodnota eNO u neléčeného nemocného s respiračními příznaky znamená, že 
se s vysokou pravděpodobností jedná o jinou diagnózu než o atopické průduškové 
astma.

Summary:
What is the benefit of a measurement of nitrogen oxide in inhaled air in children 

with bronchial asthma?
A simple and noninvasive monitoring of an anti-inflammatory effect of antiasthma-

tics is very important, because patients with persisting bronchial asthma mostly de-
mand lifelong pharmacotherapy with inhaled corticosteroids (ICS). The measurement 
of nitrogen oxide in exhaled air (eNO) is a noninvasive test, which reflects a presence 
of eosinophillic inflammation in airways of patients with atopic bronchial asthma; ad-
ditionally it is safe, easily performable and highly reproducible. Testing eNO is benefi-
cial in the treatment of bronchial asthma from several reasons: 
1. High eNO levels in patients with symptoms of bronchial asthma confirm a presence 

of eosinophillic inflammation, which responds well to ICS treatment.  
2. Following the start of pharmacotherapy the levels of eNO decrease promptly depending 

on the ICS dosage and the decrease of levels precedes the cessation of symptoms, the im-
provement of pulmonary functions and a decrease of eosinophils in induced sputum. 

Klíčová slova:
� průduškové astma
� vydechovaný vzduch
� oxid dusnatý
� eozinofilní zánět

Key words:
� bronchial asthma
� exhaled air
� nitrogen oxide
� eosinophillic 

inflammation

Vyšetřovací metody

V čem spočívá přínos měření 
vydechovaného oxidu dusnatého
u dětí s průduškovým astmatem

Jiřina Chládková1, Jaroslav Chládek2

1Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové
2Ústav farmakologie LF UK, Hradec Králové
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3. A persistence of high eNO levels during the treatment with ICS may alert us about 
incorrect technique of inhalation, inadequate dosage, inadequate compliance of an 
asthmatic patient or persisting high exposure to allergens. 

4. An increase of eNO concentration after the completion of ICS therapy comes very 
quickly and precedes a worsening of clinical status, pulmonary functions and incre-
ase of bronchial reactivity.

5. A regular monitoring of individual eNO level may alert an imminent acute exacer-
bation.

6. A low eNO level in an untreated patient with respiratory symptoms suggests with 
a high probability rather other diagnosis than atopic bronchial asthma.

Chládková, J., Chládek, J. V čem spočívá přínos měření vydechovaného oxidu dusnatého u dětí s průduš-
kovým astmatem. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 6, č. 4: 20 –24, 2009.

Vyšetřovací metody

Úvod:
Klasický způsob monitorování dosažené úrovně kontroly ast-

matu pomocí příznakového skóre a plicní funkce není dostatečně 
citlivý. Bylo prokázáno, že korelace mezi respiračními příznaky 
a zánětem průdušek je slabá (Sont et al. 1996). Pacienti s lehkým 
perzistujícím astmatem mají normální plicní funkci. Jen u menší-
ho počtu nemocných se podaří prokázat reverzibilitu průduškové 
obstrukce. Vyšetření bronchiální reaktivity se v praxi používá jen 
výjimečně. Buňky zánětu lze v dýchacích cestách prokázat vyšet-
řením indukovaného sputa, bronchoalveolární tekutiny a biop-
tických vzorků průduškové sliznice získaných při flexibilní bron-
choskopii. Tyto náročné metody průkazu zánětu nejsou vhodné 
pro běžnou lékařskou péči o nemocné s astmatem. Dvojnásob to 
platí u dětí. Zaslouženou pozornost proto přitahuje nová neinva-
zivní metoda na přímé vyšetřování aktivity zánětu v dýchacích 
cestách pomocí koncentrace oxidu dusnatého ve vydechovaném 
vzduchu (eNO). 

Techniky vyšetření koncentrace 
vydechovaného oxidu dusnatého

Na počátku vývoje technik na vyšetření eNO bylo zjištění, že 
v dýchacích cestách astmatiků je zvýšená přítomnost biochemic-
kých mediátorů a indikátorů zánětu, oxidačního a nitračního stre-
su. Měření eNO je neinvazivní vyšetření, které odráží přítomnost 
eozinofilního zánětu v dýchacích cestách u nemocných s průduš-
kovým astmatem a je zároveň bezpečné, snadno proveditelné a vy-
soce reprodukovatelné. Zdroje eNO v dolních dýchacích cestách 
jsou průdušky a plicní sklípky. Koncentrace v průduškách je vyšší 
než v plicních sklípcích, ve kterých NO velmi rychle přestupuje do 
kapilární krve a je odstraňován v reakci s oxyhemoglobinem. Ob-
jemová frakce NO ve vydechovaném vzduchu (FENO) silně závisí 
na výdechové rychlosti a nejčastěji se zjiš3uje technikou jednoho 
výdechu při kontrolované rychlosti 50 ml/s. Udává se v jednotkách 
ppb (parts per billion) a označuje symbolem FENO,50. Je prokázáno, 
že v nosohltanu a vedlejších nosních dutinách je vysoká koncent-
race NO jako součást obrany horních dýchacích cest proti mikro-
organismům, pro které je NO ve vysokých koncentracích toxický. 

Výdech je proto prováděn proti odporu, aby se zabránilo kontami-
naci vydechovaného vzduchu z dolních dýchacích cest vzduchem 
z nosohltanu. Podobně bylo dokázáno, že na hodnoty FENO,50 vy-
šetřené technikou jednoho výdechu nemá vliv NO tvořený v gast-
rointestinálním traktu, kde jsou ve srovnání s dolními dýchacími 
cestami také velmi vysoké koncentrace NO. Okolní vzduch může 
obsahovat vysoké koncentrace NO. Proto je důležité, aby při vy-
šetření dítě nadechlo vzduch zbavený NO. Problémy mohou nastat 
s udržením konstantní výdechové rychlosti po dostatečně dlouhou 
dobu, protože děti mají sklon po hlubokém nádechu usilovně vy-
dechnout a v průběhu prodlouženého výdechu se znovu krátce, 
třeba i opakovaně nadechnout. Tyto zkušenosti vedly u dětí mlad-
ších 12 let ke zkrácení doby, po kterou musí být výdechová rychlost 
v daném rozmezí, z 12 sekund na 6 sekund a kritéria pro stabilitu 
signálu jsou také méně přísná. Pro ambulantní praxi je vyhovující 
elektrochemický analyzátor, který je přenosný a snadno ovladatel-
ný. Techniku vyšetření podle současných doporučení (ATS/ERS 
2005) zvládne naprostá většina dětí starších 6 let – 84 % (Para-
skakis et al. 2006).

Pokud se provede vyšetření eNO při několika výdechových rych-
lostech (obvykle 3 až 5 rychlostí v rozmezí 30 až 300 ml/s), je mož-
né vypočítat na výdechové rychlosti nezávislé parametry charakte-
rizující zdroje NO v dýchacích cestách (alveolární NO, bronchiální 
tok NO, difuzní koeficient přestupu NO mezi vzduchem a stěnou 
dýchacích cest aj.) (Paraskakis et al. 2006). Jinou technikou, která 
nevyžaduje dechový manévr a je méně náročná na spolupráci ne-
mocného, je měření eNO při klidovém dýchání. Poskytuje hodno-
ty FENO, které dobře korelují s FENO,50, jsou ale v průměru 3krát až 
4krát nižší (obr. č. 1). Techniku vyšetření při klidovém dýchání je 
potřebné dále ověřit a získat referenční hodnoty u zdravých dětí 
a nemocných s alergií a průduškovým astmatem.

Interpretace výsledku vyšetření 
U zdravých dětí se hodnoty FENO,50 zvyšují s věkem. Při inter-

pretaci výsledků je proto nutné se řídit věkově specifickými hod-
notami. Hranice pro snížené, normální, zvýšené a vysoké hodno-
ty byly stanoveny pro dvě věkové kategorie: děti do 12 let a děti 
starší než 12 let (shodné s hodnotami u dospělých pacientů) – viz 
tabulka č. 1.
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Zvýšené hodnoty mají obtížnější interpretaci než hodnoty vy-
soké a s velkou pravděpodobností se v nich může projevit vliv 
řady dalších faktorů (potrava, fyzická aktivita, dechové manévry, 
kouření cigaret a farmakoterapie). Tyto a další faktory způsobující 
bio logickou variabilitu vedly k posunutí zvýšených hodnot FE NO,50 

u dětí starších 12 let a dospělých až do rozmezí 35–50 ppb. Stále 
více se ukazuje, že při pravidelných vyšetřeních má význam stano-
vení individuální hodnoty FENO,50 a sledování jejích změn v čase. 
Bylo prokázáno, že potrava s vysokým obsahem dusičnanů zvyšu-
je FENO,50. Proto je třeba vyšetřovanou osobu poučit, aby 24 hodin 
před vyšetřením nepožila potraviny bohaté na dusičnany. Naopak 
kouření cigaret hodnotu FENO,50 snižuje a jde o akutní i chronický 
vliv. Hodnota FENO,50 stoupá přibližně o 10 % vlivem zvýšené fy-
zické aktivity, usilovného výdechu bezprostředně před testem a po 
podání bronchodilatancií. Z tohoto důvodu se měření FENO,50 pro-
vádí jako první v řadě ještě před vyšetřením plicní funkce. Vliv po-
hlaví je pravděpodobně méně významný ve srovnání s jinými zdroji 
biologické variability a závěry studií nejsou jednoznačné. Recentní 
studie uvádějí o 10 % vyšší hodnoty FENO u mužů v rozmezí výde-
chových rychlostí 50 až 200 ml/s (Olivieri et al. 2006). Diurnální 
kolísání hodnot je u zdravých dospělých osob pravděpodobně zane-
dbatelné (Kharitonov et al. 2003). Diurnální variabilita FENO,50 byla 
sledována při domácím monitorování elektrochemickým analyzá-
torem u dětí a mladých dospělých ve věku 8–25 let s průduškovým 
astmatem léčeným IKS. Ranní hodnoty byly v průměru o 14 % vyšší 
než hodnoty večerní (rozsah diferencí 4 až 25 %). Intraindividuální 

variabilita hodnot (VK %) dosáhla v průměru 40 % (rozmezí 19 až 
93 %) pro ranní měření a 36 % (rozmezí 15 až 72 %) pro večerní 
měření a byla vysvětlena především měnící se kontrolou astmatu 
(Pijnenburg et al. 2006). Z tohoto důvodu je třeba provádět mě-
ření v přibližně stejnou denní dobu, jako je tomu u spirometrie. 
Mechanismus diurnální variability je stále nejasný, uplatňovat se 
mohou faktory vnitřní (aktivita průduškového zánětu), ale i vnější 
(spánek, příjem potravy). 

Vliv atopie, alergie a průduškového 
astmatu na vydechovaný oxid dusnatý 

Vysoké hodnoty FENO,50 jsou charakteristickým nálezem u dětí 
s atopickým průduškovým astmatem před zahájením protizánětlivé 
farmakoterapie, u nichž je zvýšená přítomnost eozinofilů v dýcha-
cích cestách. Tato skutečnost byla potvrzena ve studiích srovnáním 
s nálezem eozinofilů v indukovaném sputu, bronchoalveolární te-
kutině a bioptických vzorcích z průduškové sliznice. Naopak nízké 
hodnoty FENO,50 u nemocných s respiračními příznaky znamenají, 
že s velkou pravděpodobností nemají eozinofilní zánět, a proto ne-
lze v tomto případě očekávat úspěch od terapie IKS (Taylor 2005). 
Hodnoty FENO,50 rychle klesají v průběhu prvního týdne po zahá-
jení léčby IKS. Rychlost a hloubka poklesu FENO,50 jsou závislé na 
dávce. Pokud je koncentrace FENO,50 opakovaně měřena v průběhu 
farmakoterapie snižujícími se dávkami IKS, je ukazatelem udrže-

Vyšetřovací metody

Obr. 1: Korelace mezi výsledky vyšetření vydechovaného oxidu dusnatého technikami jednoho výdechu rychlostí 50 ml/s 
(FENO,50) a klidového dýchání u dětí mladších než 12 let (r=0,84, p<0,0001) a u starších dětí a mladých dospělých osob (r=0,90, 
p<0,0001) 
(se souhlasem převzato z Chládková et al. 2008)

věková skupina
hodnoty FENO (ppb)

snížené normální zvýšené vysoké

děti mladší 12 let <5 5–15 15–35 >35

děti starší 12 let <5 5–20 20–50 >50

Tab. č. 1: Interpretace hodnot FENO,50 podle věku
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ní kontroly astmatu s dobrou prediktivní hodnotou pro zhoršení 
kontroly astmatu. 

Atopické děti bez projevů astmatu mají zvýšené hodnoty FENO,50, 
které závisejí na míře expozice alergenem a pozitivně korelují 
s počtem pozitivních výsledků v kožním prick testu. Značný překryv 
hodnot FENO,50 byl zjištěn u dětí s alergickou rýmou bez klinických 
příznaků astmatu a manifestním lehkým astmatem (Cardinale 
et al. 2005). Z tohoto důvodu není možné od vyšetření FENO,50 

očekávat diagnostický přínos pro rozlišení dětí s alergickou rýmou 
a atopickým astmatem. V péči o astmatiky je výhodné, že FENO,50 
koreluje u atopiků s bronchiální hyperreaktivitou (BHR). Děti 
s atopií a bronchiální hyperreaktivitou mají zvýšené hodnoty FENO,50 
ve srovnání s neatopickými dětmi s BHR, které mají hodnoty FENO,50 
normální nebo jen mírně zvýšené. Citlivost a specificita FENO,50 
předpovědět pozitivitu bronchoprovokačního testu s histaminem je 
přibližně 80%. Současná přítomnost astmatických příznaků nemá 
na hodnotu FENO,50 ve srovnání s BHR takový vliv, protože korelace 
mezi FENO,50 a astmatickými příznaky je slabá. 

Vztah mezi koncentrací FENO,50 a hodnotou FEV1 závisí na tíži 
astmatu. Neexistuje korelace mezi klidovými hodnotami FENO,50, 
FEV1 a příznaky astmatu u nemocných s lehkým perzistujícím ast-
matem, kteří dosud nebyli léčeni IKS. Na druhé straně vyšší kon-
centrace FENO,50 byla prokázána u dětí, které měly v krátké době 
před vyšetřením exacerbaci astmatu na rozdíl od asymptomatických 
dětí s dobře kontrolovaným astmatem. Odlišný vztah platí mezi 
FENO,50 a astmatickými příznaky u nemocných s obtížně léčitelným 
nebo těžkým perzistujícím astmatem, kteří mají vysoké hodnoty 
příznakového skóre a u nichž změny plicní funkce nemohou mít 
dostatečnou výpovědní hodnotu. Koncentrace FENO,50 u této skupiny 
nemocných koreluje s četností astmatických příznaků a spotřebou 
záchranné bronchodilatační léčby β2-agonisty s rychlým nástupem 
účinku a dosahuje významně vyšších hodnot. Lze uzavřít, že stano-
vení koncentrace FENO,50 doplňuje základní vyšetření plicní funkce, 
nemůže ho ale nahradit.

Přínos vyšetření eNO pro farmakoterapii 
průduškového astmatu

Děti s dobře kontrolovaným astmatem mají stejné hodnoty 
FENO,50 jako jejich zdraví vrstevníci. Důležité je změřit FENO,50 

ještě před zahájením preventivní léčby IKS. Při snižování 
dávek IKS byl za ukazatel ztráty kontroly astmatu považován 
vzestup FENO,50 na hodnotu 35 ppb a vyšší. Měření FENO,50 je také 
přínosné při rozhodování o ukončení preventivní farmakoterapie 
IKS u dětí po dosažení remise astmatu. Z klinické zkušenosti 
a epidemiologických studií vyplývá, že u části dětí s perzistujícím 
astmatem se v období dospívání objeví remise. Nevyřešenou otázkou 
zůstává, zda je remise astmatu výsledkem úspěšné protizánětlivé 
farmakoterapie IKS, nebo jde o děj nezávislý na preventivní 
léčbě a u kterých dětí ji lze bez rizika recidivy onemocnění 
ukončit. V praxi se přistupuje k ukončení farmakoterapie IKS 
empiricky, a to v případě, že astma je zcela pod kontrolou (žádné 
příznaky, normální plicní funkce) po dobu nejméně 2 let při 
denní dávce budesonidu 100–200 mikrogramů nebo ekvivalentní 
dávce jiného IKS. Podmínkou je, že dítě a jeho rodiče musí být 
poučeni o možné recidivě a mají k dispozici inhalační salbutamol 

a perorální prednison z důvodu exacerbace astmatu. Holandská 
studie se zabývala touto otázkou ve skupině 37 dětí (průměrný 
věk 12 let), u nichž bylo astma pod kontrolou po dobu půl 
roku při dlouhodobé protizánětlivé farmakoterapii inhalačním 
budesonidem (průměrná denní dávka 400 mikrogramů) nebo 
ekvivalentním inhalačním kortikosteroidem. V průběhu 24 týdnů 
klinického hodnocení došlo u 9 dětí k recidivě astmatu. Hodnoty 
FENO,50 u této podskupiny narůstaly z výchozí hodnoty 14,8 ppb až 
na 40 ppb po 4 týdnech bez léčby IKS na rozdíl od dětí bez recidivy 
astmatu, kde výchozí hodnota FENO,50 byla 10,5 ppb a po 4 týdnech 
se mírně zvýšila na 15,9 ppb. Žádné z dětí nemělo v intervalu 4 
týdnů po ukončení terapie IKS příznaky astmatu. Ukázalo se, 
že hodnota FENO,50 ≥ 49 ppb dobře předpověděla ztrátu kontroly 
astmatu, a to dříve, než se objevily klinické příznaky (Pijnenburg 
et al. 2005b). Práce britských autorů potvrdila, že nepřítomnost 
eozinofilů v indukovaném sputu spolu s nízkým FENO,50 předpovídá 
úspěšné ukončení farmakoterapie IKS u dětí (Zacharasiewicz et al. 
2005). Studie u dospělých došly ke stejné prahové hodnotě FENO,50 
predikující dobrou odpověl na kortikosteroidy u dosud neléčených 
astmatiků. Ukázalo se také, že odpověl eNO na IKS nemusí být 
jednotná. Holandští autoři pozorovali trvale vysoké hodnoty FENO,50 
u 41 dětí ve věku 6–18 let s dobře kontrolovaným těžším atopickým 
astmatem podle standardních kritérií (příznakové skóre, spotřeba 
β2-agonistů, plicní funkce a negativní výsledek bronchodilatačního 
testu) při průměrné denní dávce budesonidu nebo ekvivalentního 
IKS 800 mikrogramů. Šlo o děti s těžším stupněm astmatu, které 
byly léčeny po dobu několika let IKS a u kterých nebyla změřena 
výchozí hodnota FENO,50. Průměrná hodnota FENO,50 při léčbě IKS 
na začátku studie byla 40 ppb. U 17 dětí byla při první návštěvě 
odhalena chybná inhalační technika. Hodnota FENO,50 ale neklesla 
za 14 dní po zacvičení ve správné inhalační technice a významně se 
nesnížila ani za dalších 14 dní po zvýšení průměrné denní dávky 
budesonidu nebo ekvivalentního IKS na 1 200 mikrogramů. Nebylo 
ale možné vyloučit, že některé děti nedodržely dávkovací schéma 
a IKS vdechovaly nepravidelně. Vzhledem k tomu, že šlo o děti 
se středně těžkým a těžkým astmatem mohla zvýšená hodnota 
FENO,50 souviset i s přetrvávající těžší BHR. Ukázalo se také, že 
vysoká hodnota FENO,50 u některých dětí předpověděla ztrátu 
kontroly astmatu v následujících 2–4 týdnech (Zacharasiewicz 
et al. 2005). 

Za nejčastější příčinu vysokých hodnot FENO,50 u dětí s astma-
tem léčených IKS lze považovat nespolupráci a nedodržování dáv-
kovacího schématu nebo dokonce svévolné ukončení preventivní 
farmakoterapie. Může jít také o důsledek chybné inhalační techniky, 
příliš nízké dávky IKS neodpovídající tíži astmatu a trvalé expozice 
alergenům zejména domácího prostředí (alergeny roztočů, zvířat 
a plísní). Vliv mohou mít i vnitřní faktory, například přetrvávající 
bronchiální hyperreaktivita vyššího stupně u těžšího astmatu. Podle 
současných názorů není vysoká koncentrace FENO,50 u dětí s asym-
ptomatickým astmatem indikací ke zvýšení dávky IKS. Klinicky vý-
znamná je u neléčeného dítěte s respiračními příznaky nízká nebo 
normální hodnota FENO,50, která vylučuje přítomnost eozinofilní-
ho zánětu v dýchacích cestách a vede k širší diag nostické rozvaze 
(adenoidní vegetace, úzkostná porucha spojená s hyperventilací, 
gastroezofageální reflux, ciliární dyskineze aj.). V tomto případě 
nejsou děti zbytečně léčeny IKS z důvodu mylně stanovené diagnózy 
průduškového astmatu. Na druhé straně se ukazuje, že interpreta-
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ce zvýšených a vysokých hodnot FENO,50 není v některých případech 
jednoduchá a vždy je třeba postupovat s ohledem na další ukazatele 
kontroly astmatu (příznakové skóre, spotřeba β2-agonistů s rychlým 
nástupem účinku, plicní funkce a její reverzibilita). Problematické 
je také stanovení klinicky významných prahových hodnot FENO,50. 
Novozélandská populační studie u dospělých astmatiků dosud ne-
léčených IKS prokázala, že pokud se pro stanovení diag nózy ast-
matu použije prahová hodnota 20 ppb, senzitivita testu dosahuje 
49 % a specificita 61 %. Zvýší-li se hraniční hodnota na 50 ppb, 
specificita testu je sice 96 %, ale senzitivita poklesne na 19 % (Tra-
vers et al. 2007). Velké naděje se vkládaly i do optimalizace dlou-
hodobé farmakoterapie IKS pomocí hodnot FENO,50. Studie u dětí 
(Pijnenburg et al. 2005a) a dospělých (Smith et al. 2005; Shaw et 
al. 2007) neprokázaly, že by terapie lehčího stupně astmatu pod-
le hodnot FENO vedla ke snížení počtu astmatických exacerbací. 
V běžné ambulantní péči jsou ale odlišné podmínky od klinických 
studií, do kterých jsou zařazováni dobře spolupracující nemocní. 
Není výjimkou, že dospívající astmatik svévolně ukončí preventivní 
farmakoterapii IKS z obavy před „nálepkou“ chronického onemoc-
nění a zamlčí i příznaky zhoršené kontroly nad astmatem. V tom-
to případě naměřená vysoká hodnota FENO,50 s následnou edukací 
a adekvátní farmakoterapií předejde exacerbaci astmatu.

Závěr:
Poznatky získané ve studiích ukazují na tyto přínosy eNO pro 

farmakoterapii průduškového astmatu: 
1. Vysoké hodnoty eNO u nemocných s příznaky astmatu potvr-

zují přítomnost eozinofilního zánětu, který dobře odpovídá na 
léčbu IKS.

2. Po zahájení farmakoterapie se hodnoty eNO v závislosti na 
dávce IKS rychle snižují a pokles hodnot předchází vymizení 
příznaků, zlepšení plicní funkce a snížení počtu eozinofilů v in-
dukovaném sputu.

3. Přetrvávání vysokých hodnot eNO při léčbě IKS může upozor-
nit na nesprávnou inhalační techniku, nedostatečnou dávku, 
špatnou spolupráci astmatika nebo na přetrvávající vysokou 
expozici alergenům.

4. Zvýšení koncentrace eNO po ukončení terapie IKS nastává vel-
mi rychle a předchází zhoršení klinického stavu a plicní funkce 
a nárůstu bronchiální reaktivity.

5. Pravidelné sledování individuální hodnoty eNO může upozor-
nit na blížící se akutní exacerbaci.

6. Nízká hodnota eNO u neléčeného nemocného s respiračními 
příznaky znamená, že se s vysokou pravděpodobností jedná 
o jinou diagnózu než o atopické průduškové astma.
Naopak zklamáním jsou výsledky studií zaměřených na začleně-

ní eNO do rozhodovacích algoritmů pro zvýšení resp. snížení dávky 
při dlouhodobé protizánětlivé terapii IKS. Proto se vyšetření FENO 

zatím neprosadilo do mezinárodních pravidel léčby astmatu. 

Práce byla podpořena grantem IGA MZČR: NR 9692-3/2008.
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Souhrn:
Hodnoty nazálního NO (v ppb) jsou ve srovnání s koncentrací NO z dolních cest 

dýchacích řádově několikanásobně vyšší. Zvýšená produkce NO v těchto lokalizacích 
má svou fyziologickou roli – nazální NO se podílí na zachování sterility paranazálních 
dutin a na modulaci ciliární motility. Užití testu nazálního NO se jeví jako slibné v diag-
nostice primární ciliární dyskineze, neboT u těchto nemocných byla potvrzena extrémně 
nízká tvorba nosního NO. Nižší nazální NO je uváděn taktéž u nosní polypózy, cystické 
fibrózy, panbronchiolitidy a HIV infekce. Nálezy u alergické rýmy nejsou konzistentní 
a je potřeba dalších studií.

Summary:
Nasal NO measurement – a benefit for the clinical practice?
Levels of nasal NO (in ppb) are severalfold, by order of magnitude higher compared 

to the NO concentration in lower airways. The increased production of NO in this locali-
ty has its physiological role – nasal NO helps to maintain a sterility of paranasal sinuses 
and a modulation of ciliary motility. The use of a nasal NO test seems to be promising 
in the diagnosis of primary ciliary dyskinesia, because an extremely low production of 
nasal NO was detected in these patients. Lower nasal NO levels are described in nasal 
polyposis, cystic fibrosis, panbronchiolitis and HIV infection as well. Findings in aller-
gic rhinitis are not consistent and they require further studying.

Krčmová, I., Novosad, J., Chládková, J. Měření nazálního NO – přínos pro klinickou praxi? Kazuistiky 
v alergologii, pneumologii a ORL 6, č. 4: 25 –27, 2009.
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Měření nazálního NO
– přínos pro klinickou praxi?
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Úvod:
Měření koncentrace vydechovaného bronchiálního NO pokro-

čilo od výzkumných záměrů do základní klinické praxe. Naopak 
sledování koncentrace nazálního NO nemá zatím svou pozici jas-
ně definovanou, stále zůstává otázkou, zda bude tato vyšetřovací 
metoda mít širší uplatnění ve sledování nazálního eozinofilního 
zánětu či u jiných morbidit.

Hodnoty nazálního NO (v ppb) jsou ve srovnání s koncentra-
cí NO z dolních cest dýchacích řádově několikanásobně vyšší, nej-
vyšší hodnoty NO jsou uváděny v paranazálních dutinách. Zvýše-
ná produkce NO v těchto lokalizacích má svou fyziologickou roli 
– nazální NO se podílí na zachování sterility paranazálních dutin 
a na modulaci ciliární motility. 

S ohledem na klinický přínos bronchiálního NO jsou hodnoty 
NO sledovány u nazálního eozinofilního zánětu v rámci rinitid (Ar-

nal et al. 1997). Bohužel výsledky studií jsou zatím rozporuplné. 
Naopak konzistentní závěry jsou ve studiích u pacientů s primární 
ciliární dyskinezí. U těchto nemocných byla potvrzena extrémně 
nízká tvorba nosního NO (Wodehouse et al. 2003). Pro tyto pacienty 
může být vyšetření nazálního NO užitečným klinickým testem. 

Základním textem, který se zabývá standardizací metod pro 
měření vydechovaného NO z dolních cest dýchacích a současně 
měřením nazálního NO, zůstává dokument Americké hrudní spo-
lečnosti a Evropské respirační společnosti z roku 2005 (ATS/ERS 
2005). I když přibývají další práce ohledně nazálního NO, tento 
dokument zatím zůstává v závěrech platný a nebyl zásadním způ-
sobem inovován.

Klinické aspekty 
Horní cesty dýchací jsou systémem komunikujícím s parana-
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zálními dutinami, středouším a oblastí nasofaryngu. Každá z těch-
to oblastí přispívá v různé intenzitě k tvorbě nazálního NO. Kon-
centrace NO je vysoká zejména v paranazálních dutinách, hodnoty 
se mohou pohybovat ve velkém rozpětí a byly naměřeny hodnoty 
2 810–19 008 ppb. Hodnocení nazálního NO však nezjiš3uje průkaz 
tvorby NO v jednotlivých partiích – jedná se o komplexní produkci 
NO z celé jmenované oblasti. 

Stejně tak jako při měření rinomanometrickém je třeba při mě-
ření nazálního NO brát v úvahu unikátní vaskulární systém nos-
ních průduchů, který umožňuje variabilitu v objemu vydechované-
ho vzduchu z nosních průduchů. Narušení cévního průtoku může 
mít vliv na produkci či absorpci nazálního NO. 

Metodika
Doporučených metod pro měření nazálního NO je více, jako nej-

perspektivnější se jeví v této fázi metoda sériového měření transna-
zálního proudu vzduchu za konstantní rychlosti průtoku vzduchu 
(Silkoff et al. 1999). Tato metoda v současné době převažuje. 

Pro měření nazálního NO a při užití jakékoliv metody je však 
vždy nezbytný uzávěr měkkého patra, jinak může nazální NO uni-
kat cestou zadního nasofaryngeálního prostoru, či naopak vzduch 
z dolních dýchacích cest může vstupovat do nosních průduchů.

Uzávěru měkkého patra může být dosaženo následujícími 
technikami:
1. pomalý výdech ústy proti odporu (nejčastěji užívaný);
2. dýchání ústy sešpulenými rty;
3. zadržení dechu s uzávěrem měkkého patra;
4. u trénovaných jedinců lze zkusit vědomé zvednutí měkkého 

patra (nejméně užívaný).

Popis metody
Do nosních průduchů jsou umístěny nazální olivky s centrál-

ním otvorem; měly by být měkké, netraumatizující a s vhodným 
průměrem obturujícím nosní průduchy. Sedící pacient se nadechuje 
přes náustek a vydechuje ústy přes nastavenou rezistenci. Uzávěr 

měkkého patra je zabezpečován pomalým ústním výdechem proti 
odporu nejméně 10 cm H2O. Tato hodnota se ukázala jako posta-
čující pro uzávěr měkkého patra. Při probíhajícím cyklu je vzduch 
z nosních průduchů nasáván sacím zařízením přes olivku při kon-
stantní průtokové rychlosti. Pro NO analýzu je zpracováván aspi-
rovaný nazální vzduch.

Při měření nazálního NO je doporučována cílová rychlost 
transnazálního průtoku od 0,25 do 3 l/min, nebo3 tato rychlost 
zabezpečuje u většiny pacientů v průběhu 20–30 sekund stabilní 
hodnotu koncentrace NO. Nazální koncentrace NO je v inverzním 
vztahu k rychlosti transnazálního průtoku (Giraud et al. 1998). 
Nižší rychlost průtoku může ústit ve vyšší absolutní NO hodno-
ty, což někdy může být výhodou, když hledáme nízké nazální NO 
(např. u pacientů s primární ciliární dyskinezí). Taktéž vliv vnějšího 
NO může být nižší při použití nižší průtokové rychlosti. Je nutné 
si uvědomit, že při dalším snižování rychlosti je obtížné dosáhnutí 
plata v rozumném čase. Uvedení přesné rychlosti průtoku by mělo 
být součástí každého měření, nebo3 různé rychlosti průtoků mají 
různé aerodynamické profily (laminární či turbulentní průtok). 
Aerodynamika průtoku tak může ovlivňovat tvorbu nosního NO 
(Djupesland et al. 1999). 

Na našem pracovišti máme krátce k dispozici přístroj HypAir 
FENO firmy Medisoft Group, který umožňuje zapojení nazální 
sondy pro měření nazálního NO (viz obr. č. 1 a 2). Zatím z vlast-
ních nevelkých zkušeností můžeme říci, že spolupráce pacienta je 
významná. Vyšetřovaný jedinec si zavádí nosní olivku, současně 
náustek do úst. Dýchání ústy proti odporu po dobu 20–30 sekund 
je mírně vyčerpávající. Zatím nemáme zkušenosti s pacienty ast-
matiky při zvládnutí této metody.

Terminologie
Jestliže je měření prováděno metodou nazálního výdechu, může 

být hodnota vyjádřena jako nazální FENO. Pokud je měření prová-
děno metodou opakovaných transnazálních průtoků, je preferován 
termín „nazální NO“. Rychlost průtoku může být zahrnuta do sym-
bolů – např. nazální NO0,25l.

Obr. 2: Detail – naústek a nazální olivkaObr. 1: Měření nazálního NO
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Faktory, které ovlivňují hodnoty 
nazálního NO

Faktory, které specificky ovlivňují nazální NO, nejsou tak jedno-
značně dobře definovány – na rozdíl od měření bronchiálního NO 
(ATS/ERS 2005). Následně uvedené faktory slouží pouze k diskusi 
a upozornění pro vyšetřujícího lékaře. 

Okolní vzduch
Je pravděpodobné, že vnější NO může mít vliv na nazální fyzi-

ologii, ale důležitější je, že ovlivňuje stupeň pro NO difuzi z nos-
ního epitelu do nosních průduchů. V extrémních situacích, jestliže 
je koncentrace NO okolního vzduchu vyšší než koncentrace sliznič-
ního NO, nemusíme zachytit žádnou exkreci nazálního NO. Stejně 
jako u měření bronchiálního NO, u měření nazálního NO sleduje-
me hodnotu vnějšího NO.

Cirkadiánní změny
Cirkadiánní efekt na nazální NO byl uveden pouze u jedné stu-

die a nebyl nepotvrzen jinými pracemi. Je však racionální při séri-
ových měřeních dodržovat tentýž denní čas. 

Poloha
Je doporučováno měřit pacienty v sedící pozici. Při měření paci-

enta při poloze vleže na zádech zůstaly hodnoty nazálního NO beze 
změn, ačkoliv v této pozici narůstá objem nosních průduchů. 

Věk a pohlaví
U pacientů od 11 let výše není dokladována změna produkce 

NO s vazbou na věk. U dětí mladších 11 let může být nazální tvor-
ba ovlivněna, je však třeba dalších studií. 

Pohlaví neovlivňuje tvorbu nazálního NO a nebyl prokázán ani 
vliv menstruačního cyklu či těhotenství. 

Povrch těla
Tvorba NO, upravována pro povrch těla, je vyšší u dětí mlad-

ších 11 let. Ale je opět třeba dalších studií. V každém případě výš-
ka a váha bývá vždy v protokolech uvedena. 

Cvičení, kouření
Koncentrace nazálního NO klesá v průběhu těžké fyzické ná-

mahy. Je proto doporučováno vyvarovat se cvičení hodinu před 
měřením. 

Nepatrný pokles v tvorbě nazálního NO byl sledován u kuřáků.

Lokální nosní faktory ovlivňující nazální NO
Dodnes není dokladováno, zda změny v objemech nazálního 

NO, komunikaci s paranazálními dutinami, může zásadním způ-
sobem ovlivňovat hodnoty měřeného NO. 

Nazální nosní aerodynamika
Při nízkých rychlostech dominuje laminární proudění a některé 

oblasti průduchů mohou produkovat při odběru méně NO. Taktéž 
při nízkých rychlostech je pravděpodobně redukován tok vzduchu 
z paranazálních dutin. Variace v nosní aerodynamice tak může vy-
světlit závislost tvorby nosního NO na průtoku. „Huhňání“ se zdá 

být příčinou zvyšování koncentrace nazálního NO. Důvodem je zřej-
mě zvýšené uvolňování NO z paranazálních dutin. U těchto pacientů 
je doporučená metoda měření cestou nazálního výdechu.

Medikace 
Některé léky ovlivňují tvorbu nazálního NO. Nazální dekonges-

cenční látky snižují tvorbu nazálního NO přibližně o 15 %. Nazální 
steroidy mohou redukovat tvorbu nazálního NO po dvou týdnech 
aplikace. Antibiotika neovlivňují tvorbu nazálního NO. Vazodila-
tační látky zvyšují hodnoty nazálního NO. Aplikovaný fyziologický 
roztok neovlivňuje nazální NO. 

Závěr:
Metody měření nazálního NO jsou ve srovnání s měřením NO 

dolních dýchacích cest méně rozvinuty, ale taktéž v této oblasti zá-
jem narůstá. Pro většinu indikací je sledování nazálního NO stále 
v oblasti výzkumných zájmů, ale již existuje jedna výjimka. Pacienti 
s primární ciliární dyskinezí mají nazální NO setrvale nižší, ve srov-
nání se zdravými jedinci jsou jeho hodnoty sníženy o 90–98 %.

Užití testu nazálního NO v diagnostice primární ciliární dyski-
neze je slibné a může být doporučeno jako skrínink pro tuto cho-
robu. Nižší nazální NO je uváděn taktéž u nosní polypózy, cystické 
fibrózy, panbronchiolitidy a HIV infekce. Nálezy u alergické rýmy 
nejsou konzistentní a je potřeba dalších studií, zda nazální NO hra-
je významnou roli u alergického nosního zánětu.
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CHOPN – nemoc zánětu
a oxidačního stresu

Souhrn:
Oxidační stres je odpovědný nejenom za poškození průdušek a plicního parenchymu, 

ale podstatnou částí se podílí i na systémových dopadech chronické obstrukční plicní 
nemoci (CHOPN). Nejvýznamnější příčinou CHOPN je kouření cigaret. Dnes víme, že 
zanechání kouření cigaret modifikuje průběh onemocnění. Hlavní léčebnou modalitou je 
bronchodilatační léčba a plicní rehabilitace a jejich včasné nasazení po stanovení správ-
né diagnózy. Probíhají klinické studie zaměřené na ovlivnění oxidačního stresu.

Summary:
COPD – a disease of inflammation and oxidative stress
The oxidative stress is responsible not only for the damage to bronchi and pulmonary 

parenchyma but it significantly contributes to systemic impacts of the chronic obstructive 
pulmonary disease (COPD). The most important cause of COPN is a cigarette smoking. 
Nowadays it is known that smoking cessation modifies the progress of the disease. The 
main therapeutical modality is a bronchodilatation and pulmonary physiotherapy and 
their early start after the correct diagnosing. Clinical studies targeted in a modification 
of the oxidative stress are currently running.

Pauk, N. CHOPN – nemoc zánětu a oxidačního stresu. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 6, 
č. 4: 28 –32, 2009.
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� CHOPN
� oxidační stres
� systémový zánět
� extrapulmonální dopady
� antioxidancia
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� COPD
� oxidative stress
� systemic inflammation
� extrapulmonary impacts
� antioxidants

Norbert Pauk
Klinika pneumologie a hrudní chirurgie, FN Na Bulovce, 3. LF UK a IPVZ Praha

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) patří celosvětově 
mezi významné příčiny chronické morbidity a mortality. CHOPN je 
celoživotní progredující onemocnění, které výrazně zhoršuje kva-
litu života nemocných, často vede k invaliditě a předčasné smrti. 
Nejdůležitějším příčinným faktorem je kouření tabáku. Často se 
uplatňují, i když v menší míře, i další rizikové faktory jako pasiv-
ní kouření, profesionální zátěž a třeba i topení v krbech, nevět-
rané místnosti při přípravě jídla (Asie) a další. Očekáváme další 
celosvětový vzestup prevalence CHOPN. Odhadujeme, že v ČR 
trpí touto nemocí 8 % dospělého obyvatelstva, nemoc je ale silně 
poddiagnostikovaná a počty budou pravděpodobně dvojnásobné. 
V současnosti definujeme CHOPN jako léčitelné onemocnění, 
kterému lze předcházet a které má významné mimoplicní dopa-
dy, které mohou přispívat k jeho závažnosti u jednotlivých ne-
mocných. Jeho plicní složka je charakterizována omezeným prů-
tokem vzduchu v průduškách (bronchiální obstrukcí), který není 
plně reverzibilní. Bronchiální obstrukce obvykle progreduje a je 
spojena s abnormální zánětlivou odpovědí plic na škodlivé části-
ce a plyny (obr. č. 1).

Poškození dýchacích cest je komplexní a je způsobeno jak 
přímým účinkem cigaretového kouře, tak i poškozením mediáto-
ry uvolňovanými ze zánětlivých buněk, vše za podpory působků 

oxidačního stresu. U kuřáků je oxidační stres propojen s produkcí 
dalších látek tzv. nitrosačního a karbonylového stresu, které mají 
negativní vliv nejenom na respirační a kardiovaskulární systém 
ale rovněž na organismus jako celek. V každém šluku cigareto-
vého kouře je obsaženo 1017 volných radikálů a oxidantů, které 
aktivují zánětlivé buňky. Oxidanty (ROS – reactive oxidant spe-
cies) a dusíkaté látky (RNS – reactive nitrogen species) reagují s 
molekulami biologických látek, které poškozují. Oxidační radikály 
poškozují plicní struktury mnoha způsoby. Jsou narušeny extrace-
lulární struktury a rovněž oxidace proteinů a lipidů uvnitř buňky 
vede k jejímu poškození. Produkty peroxidace lipidů navíc působí 
jako silné prozánětlivé mediátory a dokonce působí autoimunitně 
a vedou k rozvoji plicního emfyzému (obr. č. 2).

Oxidancia způsobí aktivaci receptoru pro epiteliální růstový 
faktor, který je významným stimulátorem exprese mucinového 
genu. Rovněž i protézy velmi silně zvyšují produkci hlenu. Oxi-
dancia výrazně poškozují dýchací cesty i aktivací mezenchymových 
buněk, které leží pod epitelem dýchacích cest. Hromadí se velké 
množství fibroblastů a myofibroblastů, které nadměrně produkují 
pojivovou tkáň a dochází tak k fibróze dýchacích cest. Kontrakce 
těchto struktur, což je společná vlastnost všech vazivových jizev, 
vede přímo k zúžení dýchacích cest. Rovněž tak zánětlivé buňky 
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CHOPN – NEMOC ZÁNĚTU A OXIDAČNÍHO STRESU

tvoří a uvolňují kyslíkové radikály a zesilují oxidační stres. Intra-
celulární oxidancia mají důležitou roli v přenosu signálu. Napří-
klad dochází k inaktivaci inhibitoru faktoru nukleární transkripce 
κB (NFκB). Oxidační látky tedy mohou aktivovat NFκB a navodit 
tak tvorbu mnoha prozánětlivých cytokinů, hlavně interleukinu 8, 
který je selektivním chemoatraktantem pro neutrofily. Je produko-
ván makrofágy, epiteliálními buňkami a vlastními neutrofily. IL-8 
je vhodný marker intenzity zánětu (obr. č. 3).

Projevy oxidačního stresu lze detekovat zvýšenou hladinou 
oxidu dusnatého (NO) ve vydechovaném vzduchu. U kuřáků 
prokazujeme v kondenzátu vydechovaného vzduchu i zvýšenou 
hladinu 3-nitrotyrosinu, který je produktem nitrosačního stre-
su (obr. č. 4).

Oxidační stres je také možno monitorovat imunochemicky sta-
novením hladiny izomeru prostaglandinu (isoprostan F2α). Iso-
prostany jsou prostanoidy vznikající působením volných radikálů 
neenzymatickou peroxidací membránových lipidů obsahujících 

arachidonovou kyselinu. Isoprostany u CHOPN působí broncho-
konstrikčně a zvyšují hypersekreci hlenu. Peroxidací lipidů vzni-
ká ještě malonyldialdehyd a 4-hydroxy-2-nonenal (4-HNE), které 
se podílejí na dysfunkci kosterních svalů a úbytku svalové hmoty. 
Reaktivní karbonylové sloučeniny akrolein a 4-HNE modifikují 
proteiny alveolů, což vede ke zvýšení aktivace, adhezivity a reten-
ce alveolárních makrofágů a zároveň ke snížení jejich fagocytární 
aktivity. Modifikované strukturální proteiny působí imunogenně 
a vyvolávají autoimunitní odpověl. Výsledkem je perzistence zá-
nětu a rozvoj emfyzému. Oxidancia rovněž inaktivují antiproteá-
zy. Tímto mechanismem vede oxidační stres k obrazu získaného 
funkčního ekvivalentu vrozeného deficitu inhibitoru α1-antiproteá-
zy. U celé řady antioxidancií se předpokládá, že působí protektivně 
proti poškození plic a průdušek indukovaného oxidancii.

Systémový zánět a oxidační stres
Extrapulmonální zánět a oxidační stres hrají hlavní roli v pa-

togenezi systémové komponenty CHOPN. V séru nemocných 

Obr. 1: CHOPN – multikomponentní onemocnění (dle Agus-
ti 2005)

Obr. 2: Peroxidace lipidů

Obr. 3: TNF-α a IL-8 u CHOPN Obr. 4: Syntéza oxidu dusnatého (NO) a dalších NO-produktů
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CHOPN jsou zvýšeny, zejména u pacientů s těžkými formami 
CHOPN, zánětlivé mediátory (IL-8, NFκB), což svědčí o přestu-
pu zánětu z plic do periferní krve.

Je zvýšené i zastoupení cirkulujících zánětlivých buněk (neu-
trofily). Další příčiny systémových dopadů u CHOPN jsou tkáňo-
vá hypoxie, oxidační stres, metabolické abnormality a imobilita. 
K hlavní dopadům systémového zánětu patří:
• dystrofie a dysfunkce kosterních svalů,
• malnutrice,
• kardiovaskulární abnormality,
• abnormality nervového systému (CNS 

i PNS),
• osteoporóza,
• hormonální poruchy (diabetes mellitus, im-

potence),
• anémie,
• deprese,
• rakovina plic.

Dysfunkce kosterního svalstva významně 
přispívá ke snížené toleranci fyzické námahy 
a ke zhoršení kvality života. Potíže nemocných 
s CHOPN jsou tedy značně komplexní a nejsou 
vyvolány pouze plicním postižením ale i systé-
movým působením zánětu a oxidačního stre-
su. V době zhoršování nemoci (exacerbace) 
jsou všechny tyto dopady na nemocného dále 
zvýrazněny a urychlují progresi nemoci a jsou 
zodpovědné za vysokou mortalitu nemocných 
(obr. č. 5).

Dopady na farmakoterapii
Nejvýznamnější příčinou CHOPN je kouře-

ní cigaret. Zcela nezvratně se potvrdilo, že za-

nechání kouření modifikuje průběh onemocnění. Neprokázal se 
pozitivní efekt inhalačních kortikosteroidů na zánětlivé procesy 
u CHOPN. Zatím nejsme schopni účinně protizánětlivě na tuto 
nemoc působit. Hlavní léčebnou modalitou jsou inhalační bron-
chodilatační léčba (tiotropium, LABA event. jejich kombinace) 
a plicní rehabilitace. V současné době léčíme CHOPN podle stadií 
dle GOLD a postupně přidáváme léčiva a další léčebné postupy, 
včas indikujeme plicní rehabilitaci, nemocní se očkují proti chřip-
ce, u opakovaných exacerbací CHOPN se přidávají inhalační kor-
tikosteroidy. U nejtěžších stadií nemoci zvažujeme domácí léčbu 
kyslíkem, tzv. dlouhodobou domácí oxygenoterapii (DDOT), vý-
běrově i chirurgickou léčbu. Přehled uvádí obrázek č. 6.

V současnosti se studují i nové terapeutické postupy, které by 
byly cíleny na hlavní patogenetické mechanismy, tedy i na ovliv-
nění oxidačního stresu a zánětu. Není zatím jasné zda antioxidan-
cia zabrání přechodu prosté chronické bronchitidy do chronické 
obstrukční plicní nemoci. Erdostein, známý jako lék s mukomo-
dulačním účinkem, ovlivňuje pozitivně i oxidační stres u kuřá-
ků s prostou bronchitidou, u pacientů s CHOPN inhibuje lipido-
vou peroxidaci. Bylo prokázáno, že snižuje hladinu interleukinu 
8 v bronchiálních sekretech a 8-isoprostanů v moči u pacientů 
s chronickou bronchitidou a lehkým stadiem CHOPN. V plánu 
jsou dlouhodobé studie s erdosteinem u nemocných s CHOPN. 
Zkoumá se i role například statinů či ACE inhibitorů a jiných léčiv 
u nemocných s CHOPN, kde se předběžně ukazuje, že ovlivnění 
systémového zánětu může zlepšit například plicní funkce nebo 
svalovou práci a tím zlepšit toleranci zátěže. Zůstává ale stále řada 
otázek nezodpovězených. V budoucnu budeme možná skutečně lé-
čit CHOPN čistě protizánětlivě s ohledem na různé fenotypy této 
zatím nevyléčitelné nemoci.

Obr. 5

Obr. 6: Terapie CHOPN
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CHOPN – NEMOC ZÁNĚTU A OXIDAČNÍHO STRESU

prim. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.
Klinika pneumologie a hrudní chirurgie
FN Na Bulovce
Budínova 2
180 81 Praha 8
e-mail: pauknorb@yahoo.com

zpráva

postupu pro diagnostiku a léčbu CHOPN, který je nyní vysta-
ven a zpřístupněn k diskusi na internetových stránkách ČPFS 
(www.pneumologie.cz). Doc. František Salajka připravil zají-
mavé srovnání doporučených postupů v evropských i mimo-
evropských zemích; závěrem jeho sdělení bylo, že neexistuje 
obecně přijatý konsenzus v této oblasti. Dr. Vladimír Koblížek 
hodnotil výsledky velkých klinických studií (UPLIFT, TORCH, 
INSPIRE). Prim. Stanislav Kos referoval o novinkách ze záři-
jového jednání GOLD ve Vídni.

Druhý blok přednášek zahájil dr. Jaromír Zatloukal, který 
představil pilotní studii endobronchiálního zánětu u CHOPN 
a AB, provedenou ve FN Olomouc. Další přednášky se týka-
ly léčby závislosti na tabáku (dr. Soňa Csémyová), dlouho-
dobé domácí oxygenoterapie (prim. Jana Vyskočilová), plicní 
hypertenze (dr. Pavel Jansa), intenzivní péče (dr. Libor Fila) 
a transplantační léčby (dr. Romana Davidová) u nemocných 
s CHOPN. Na závěr byla zařazena aktualita – o viru „prasečí“ 
chřipky hovořili dr. Otakar Nyč a Mgr. Miroslav Zajac z Ústa-
vu lékařské mikrobiologie FN Motol.

(red)

Dne 9. listopadu uspořádalo České občanské sdružení pro-
ti chronické obstrukční plicní nemoci (ČOPN) ve spolupráci 
s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností a Pne-
umologickou sekcí ČAS odborné setkání u příležitosti Světo-
vého dne CHOPN, který jsme si letos připomněli 18. listopadu. 
Organizátorům se podařilo sestavit zajímavý program, posky-
tující mnohostranný pohled na toto onemocnění.

S první přednáškou o epidemiologii CHOPN vystoupil od-
borník z nejpovolanějších – prof. Vladimír Vondra. Na danou 
problematiku navázal doc. Jaromír Musil, který prezentoval 
výsledky pilotní prevalenční studie CHOPN. Studie byla or-
ganizována ve spolupráci s Českou aliancí proti chronickým 
respiračním onemocněním (ČARO) v Olomouckém a Ústec-
kém kraji. Prim. Jan Kervitzer hovořil o možnostech, jak zlep-
šit vyhledávání nemocných s CHOPN, které s kolegy využi-
li v rámci pilotního projektu ve znojemském regionu. Prim. 
Viktor Kašák informoval o české průzkumové studii BUR-
DEN, která hodnotila přímé i nepřímé náklady na exacerbaci 
CHOPN a kvalitu života pacientů s exacerbací. Doc. Jaromír 
Musil ve své druhé přednášce představil návrh doporučeného 

Den boje s chronickou obstrukční plicní nemocí
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Nezvyklá lokalizace mimoplicní 
tuberkulózy

Souhrn:
Tuberkulóza je infekční onemocnění postihující v 87 % plíce, v 13 % jiné orgány. 

Nejčastější lokalizací mimoplicní tuberkulózy jsou lymfatické uzliny, klouby, kosti, uro-
genitální trakt, kůže, meningy, perikard, peritoneum a gastrointestinální trakt. Kazuis-
tika je věnována atypickému postižení kloubů a kostí.

Summary:
Unusual localization of extrapulmonary tuberculosis
Tuberculosis is an infectious disease affecting the lungs of 87 %, 13 % of other or-

gans. The most frequent localization of extrapulmonary tuberculosis is the lymph nodes, 
joints, bones, urogenital tract, skin, meninges, pericardium, peritoneum, and gastroin-
testinal tract. The case study is devoted atypical affected joints and bones.

Šívarová, H., Zatloukal, P., Petrášková, K. Nezvyklá lokalizace mimoplicní tuberkulózy. Kazuistiky v aler-
gologii, pneumologii a ORL 6, č. 4: 33 –35, 2009.

Klíčová slova:
� mimoplicní tuberkulóza
� Mycobacterium 
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� extrapulmonary 

tuberculosis
� Mycobacterium 

tuberculosis

Hana Šívarová, Petr Zatloukal,
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Úvod:
Tuberkulóza (TBC) je chronické infekční onemocnění, vyvolá-

vané bakteriemi popsanými v roce 1882 Robertem Kochem, nazý-
vanými Mycobacterium tuberculosis, případně Kochův bacil. Jedná se 
o acido-rezistentní, pomalu rostoucí bakterie tyčinkovitého tvaru, 
řadící se mezi tzv. Mycobacterium tuberculosis complex (zkratka MTC), 
přičemž jako dominantní příčina tuberkulózy figuruje druh Myco-
bacterium tuberculosis. Dalšími mykobakteriemi, které se řadí do to-
hoto komplexu a způsobují onemocnění, jsou druhy M. bovis, M. 
africanum, M. microti, M. canneti a M. pinnipedii. Za rok 2006 přibylo 
ve světě celkem 9,2 miliónů nových případů tuberkulózy, včetně 
709 000 případů onemocnění tuberkulózy u HIV pozitivních osob. 
Každý neléčený člověk s otevřenou formou tuberkulózy nakazí roč-
ně v průměru dalších 10–15 lidí. Hlavním zdrojem nákazy jsou ne-
mocní lidé s otevřenou plicní formou tuberkulózy. Takto nemocný 
člověk vylučuje M. tuberculosis při kašli do okolního vzduchu a k pře-
nosu dochází kapénkovou formou. Ne každý člověk, který inhalu-
je M. tuberculosis musí onemocnět a to především díky obranným 
mechanismům imunitního systému. Udává se, že zhruba 5–10 % 

lidí majících v sobě tuberkulózní původce onemocní během svého 
života tuberkulózou. Pravděpodobnost rozvinutí choroby je daleko 
vyšší u HIV-pozitivních či imunosuprimovaných jedinců.

Kazuistika:
Mladý muž, 24 let, původem z Rumunska, byl odeslán na Kli-

niku pneumologie a hrudní chirurgie FN Na Bulovce pro nespeci-
fickou pleuritidu vlevo. Při vstupním vyšetření udával měsíc pro-
gredující dušnost, 2 týdny trvající bolesti v levém hemithoraxu. 
Jiné potíže neměl. Vedlejším nálezem byl otok, zarudnutí a bolest 
palce pravé horní končetiny.

Na skiagramu hrudníku z 2. dubna 2008 bylo patrné homo-
genní syté zastření v levém plicním poli (obr. č. 1 a 2). V labora-
toři jen vyšší CRP 48,3 a FW 54/66, ostatní parametry v normě. 
Dne 3. dubna 2008 byla provedena pleurální punkce, při které bylo 
získáno cca 800 ml žluté, kalné tekutiny. Biochemicky se jednalo 
o exsudát, pH 8. Mikrobiologický rozbor – bez nálezu mikrobiál-
ních buněk, přítomen fibrin, erytrocyty. Kultivace byla sterilní. 
Na kontrolním skiagramu hrudníku z 8. dubna 2008 byla patrná 

abstrakta na http://www.geum.org/pneumo
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Obr. č. 2: Skiagram hrudníku z 2. dubna 2008 – boční pro-
jekce

Obr. č. 1: Skiagram hrudníku z 2. dubna 2008 – zadopření 
projekce
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Obr. č. 3: Stav po opakovaných nekrektomiích Obr. č. 4: Stav po opakovaných nekrektomiích

progrese levostranného zastření. Po konzultaci s hrudním chirur-
gem byl proveden pokus o hrudní drenáž, avšak neúspěšně. Na 
CT hrudníku ze 17. dubna 2008 byl popsán masivní fluidothorax 
vlevo, zesílená pleura až fibropleura. Vzhledem k nálezu incipient-
ního fibrothoraxu byla pacientovi na indikačním semináři dopo-
ručena dekortikace. 

Následně, dne 6. května 2008, provedena levostranná thora-
kotomie se snesením pachypleury v rozsahu dolního laloku levé 
plíce. Peroperačně byly na viscerální pleuře viditelné četné běla-
vé uzlíky, materiál zaslán na histologii. Ve všech lokalizacích byla 
zjištěna ložiska kaseifikační nekrózy a mnohočetné granulomy. 
Fluorescenčním barvením byly zastiženy acidorezistentní tyčky. 
Dne 20. května 2008 byla hlášena MGIT pozitivita z pleurálního 

punktátu ze 3. dubna 2008 a MGIT pozitivita ze sputa z 8. května 
2008. Dne 21. května jsme tedy zahájili antituberkulózní léčbu ve 
složení izoniazid, rifampicin, etambutol, pyrazinamid. 

V průběhu hospitalizace docházel pacient opakovaně na chi-
rurgii k ošetření palce pravé horní končetiny pro panaritium (obr. 
č. 3 a 4). Dvakrát podstoupil incizi a nekrektomii v oblasti me-
takarpofalangeálního kloubu palce. Materiál byl zaslán opět na 
histologii. V preparátu patologové zjistili specifickou granulační 
tkáň, popraškovou nekrózu a mnohojaderné buňky. Barvení na 
BK bylo negativní. 

Na skiagramech pravé horní končetiny z 12. června 2008 byla 
rentgenology popsána pravděpodobná tuberkulózní artritis s usu-
rami ve skeletu (obr. č. 5 a 6) a tak byla stanovena správná diag-
nóza tuberkulózy. Následovalo provedení artrodézy MCP klou-
bu palce (obr. č. 7). Po dvouměsíční léčbě byl pacient propuštěn 
s tímto závěrem: tuberkulóza plic, 0/0, M.m.n.k.p. (Mycobacte-

NEZVYKLÁ LOKALIZACE MIMOPLICNÍ TUBERKULÓZY
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rium mikroskopicky pozitivní, kultivačně pozitivní), antituber-
kulózní terapie od 21. května 2008 ve složení izoniazid, rifampi-
cin, etambutol, pyrazinamid. Tuberkulóza pleuritis l. sin., stav po 
parciální pleurektomii 6. května 2008, histologicky verifikováno, 
M.m.n.k.p. Tuberkulózní artritis metakarpofalangeálního kloubu 
I. prstu pravé horní končetiny, M.m.n.k.p.

Diskuse:
Z popsaného případu vyplývá několik diagnostických omylů 

a nedostatků:
1. Pacient byl nesprávně veden pod diagnózou nespecifická pleu-

ritida, správná diagnóza byla určena asi po měsíci. 
2. U pacienta nebylo pomýšleno na TBC plic. 
3. Defekt na palci pravé ruky byl dlouho léčen jako panaritium. 

První podezření na tuberkulózní artritidu metakarpofalangeál-
ního kloubu bylo vysloveno na základě skiagramu z 12. června 
2008, kde je patrné zúžení kloubní štěrbiny a rozvláknění kor-
tikalis.

Tyto omyly jsou však vysvětlitelné necharakteristickým prů-
během i neobvyklostí nálezu. 

Ad 1. Důvodem stanovení nesprávné diagnózy pleuritidy byl 
charakter pleurálního výpotku – punktát byl kalný, bez přítom-
nosti lymfocytů, pH nad 7,32. Při TBC pleuritidě bývá výpotek 
čirý, s přítomností velkého množství lymfocytů a pH je obvykle 
nižší než 7,32.

Ad 2. Na skiagramu hrudníku z dubna 2008 nebyly známky 
tuberkulózního postižení, známky tuberkulózy byly zpočátku pa-
trné jen na CT. Sputa byla mikroskopicky opakovaně negativní. 
Plicní forma tuberkulózy byla verifikována histologicky z materi-
álu získaného při levostranné torakotomii.

Ad 3. Tato lokalizace je velmi nezvyklá, při TBC artritidě bývají 
postiženy spíše velké klouby, obratle a dlouhé kosti.

Závěr:
Diagnostika tuberkulózy, a3 už plicní nebo mimoplicní, nebývá 

vždy jednoduchá. I přes netypické nálezy laboratorní, rentgeno-
logické a jiné by lékař měl pamatovat i na možnost specifického 
postižení orgánu či skeletu, zvláště, pokud pacient nereaguje na 
běžnou léčbu nebo pochází z rizikové oblasti. 

Literatura:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tuberkulóza (cit. 3. 11. 2009)
Netval, M., Homolka, J., Křepela, K. et al. Mimoplicní tuberkuló-
za. Praha: Grada, 2004.

Obr. č. 5: Tuberkulózní artritis – rozvlákněná kortikalis, zú-
žená kloubní štěrbina

Obr. č. 6: Tuberkulózní artritis – rozvlákněná kortikalis, zú-
žená kloubní štěrbina

Obr. č. 7: Stav po artrodéze

MUDr. Hana Šívarová
Klinika pneumologie a hrudní chirurgie
FN Na Bulovce
Budínova 2
180 00 Praha 8
e-mail: hhortvikova@seznam.cz

NEZVYKLÁ LOKALIZACE MIMOPLICNÍ TUBERKULÓZY

Fo
to

 z
 a

rc
hi

vu
 a

ut
or

ů
Fo

to
 z

 a
rc

hi
vu

 a
ut

or
ů

Fo
to

 z
 a

rc
hi

vu
 a

ut
or

ů

kazupneu_4_09.indd   35 7.12.2009   7:34:30



36 KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL 4/2009

Úmrtí pražských bezdomovců 
na tuberkulózu

Souhrn:
V letech 1999–2008 bylo v Praze registrováno celkem 21 případů úmrtí na tuberku-

lózu (TB) u bezdomovců, tj. 17,1 % z celkového počtu 123 nových onemocnění a recidiv 
hlášených u bezdomovců v tomto období. V souboru bylo 20 mužů ve věkovém rozmezí 
31–65 let a o věkovém průměru 49,6 let a jedna 52letá žena. TB dýchacího ústrojí byla 
zaznamenána u 19 jedinců, v jednom případě šlo o TB meningeální a v jednom o TB mi-
liární. V 6 případech byla TB diagnostikována u jedinců zemřelých mimo zdravotnická 
zařízení, 8 nemocných zemřelo během 72 hodin hospitalizace a zbývajících 7 jedinců 
žilo 10 až 60 dní od stanovení diagnózy TB. 

Vysoký podíl úmrtí bezdomovců na TB vysvětlují autoři jejich nezájmem o vlast-
ní zdraví i v případech plně rozvinuté symptomatologie TB, přezíráním zjevných sym-
ptomů ze strany okolí nemocného, omezeným přístupem bezdomovců k zdravotní péči 
a neexistencí specializovaných zdravotnických složek zaměřených na aktivní metody 
prevence TB i dalších onemocnění bezdomovců.

Summary:
Tuberculosis-caused death in homeless people in Prague
21 cases of death caused by TBC in homeless people were registered in Prague from 

1999 to 2008, i.e. 17.1 % of totally 123 newly diagnosed and relapsed cases reported in 
homeless people in this period. The group included 20 men aged 31–65 years, with mean 
age of 49.6 years and 1 woman aged 52 years. TBC of respiratory system was reported 
in 19 subjects, there was 1 case of meningeal TBC and 1 case of miliary TBC. TBC was 
diagnosed in subjects who died outside medical institution in 6 cases, 8 patients died 
within 72 hours of hospitalization and remaining 7 patients survived 10 to 60 days af-
ter the diagnosis of TBC.

The authors explain such a high proportion of TBC caused deaths in homeless peop-
le by a lack of interest in their own health condition and in cases of fully advanced TBC 
symptoms by ignoring evident symptoms by other people, by a reduced access to medical 
services in homeless people, and by not existing specialized medical institutions focused 
on active methods of prevention of both TBC and other illnesses in homeless people.

Kubín, M., Kalina, P., Jágrová, Z. Úmrtí pražských bezdomovců na tuberkulózu. Kazuistiky v alergologii, 
pneumologii a ORL 6, č. 4: 36 –38, 2009.
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Úvod:
Bezdomovectví jako způsob života osob bez vlastního domova 

za podmínek společenské, ekonomické a hygienické deprivace se 
stalo v celosvětovém měřítku závažným rizikovým faktorem kont-
roly tuberkulózy (TB) a v jeho řešení nebylo zatím dosaženo uspo-
kojivých výsledků (Hradecký 2005). V České republice jsou nově 
zjištěná onemocnění a recidivy TB bezdomovců sledovány v rámci 
povinného hlášení TB a mykobakterióz a vykazovány v Registru 

TB podle souhrnných hlášení krajů a v celorepublikovém souhrnu 
(ÚZIS 2009). Tento systém však neposkytuje o TB bezdomovců 
bližší informace jako např. o věku a pohlaví nemocných, o způso-
bu zjištění onemocnění, přidružených nemocech a podmínkách, 
o léčbě antituberkulotiky, průkazu původce vč. citlivosti na léky 
apod. Tyto údaje jsou předmětem naší souhrnné klinicko-epide-
miologické studie, která hodnotí celkovou problematiku TB nálezů 
bezdomovců zjištěných na území hlavního města Prahy v deseti-
letí 1999–2008 (Kalina et al. in print).
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Vysoký podíl úmrtí na TB zaznamenaný u pražských bezdo-
movců v naší souhrnné studii a jeho vzestupný trend byl podně-
tem k cílenému rozboru okolností a příčin vedoucích k selhání 
mechanismů včasné depistáže onemocnění, diagnostiky a léčby 
nemocných této rizikové skupiny. Naše práce je příspěvkem k ře-
šení této problematiky především v hlavním městě Praze, kde se 
jako v jediné naší velkoměstské aglomeraci stává bezdomovectví 
pro další vývoj kontroly TB alarmujícím signálem.

Soubor nemocných a metodika
Soubor bezdomovců zemřelých na TB byl získán z celkového 

počtu bezdomovců hlášených do Registru TB v letech 1999–2008 
v Praze jako nová nebo recidivující onemocnění všech forem a lo-
kalizací TB. Demografické a další údaje, tj. orgánová lokalizace 
nálezů, způsob zjištění, přidružené nemoci a podmínky, léčba 
a citlivost na antituberkulotika izolovaných kmenů Mycobacteria 
(M.) tuberculosis byly získány z povinných hlášení jednotlivých ne-
mocných a doplněny informacemi vyžádanými od spolupracujících 
zdravotnických zařízení.

Výsledky
V desetiletém období 1999–2008 bylo v Praze hlášeno úmrtí 

21 bezdomovců u kterých byla TB zjištěna jako hlavní onemocnění. 
Tento počet představuje 17,1 % z celkového počtu 123 bezdomovců 
hlášených do Registru TB v tomto období (tabulka č. 1). V soubo-

ru vysoce převažovali muži ve věkovém rozmezí od 31 do 65 let 
a ve věkovém průměru 49,6 let a jedno úmrtí bylo zaznamenáno 
u 52leté ženy. Dva zemřelí byli Ukrajinci, 4 Slováci a zbývajících 15 
byli státní příslušníci České republiky. TB dýchacího ústrojí (A15 
a A16 mezinárodního seznamu nemocí) byla zjištěna u 19 zemře-
lých, v jednom případě šlo o TB meningeální (A17.0) a v dalším 
o TB miliární (A19.1). Ve 12 případech šlo o dříve neznámé TB 
nálezy s charakteristickou symptomatologií, u jednoho nemocné-
ho byl TB nález zjištěn po operaci při ruptuře žaludečního vředu 
a u zbývajících 8 zemřelých byla TB diagnostikována při pitvě. 

V terénu bylo nalezeno 6 mrtvých bezdomovců (v jednom 
případě byl moribundní nemocný neúspěšně resuscitován v mís-
tě nálezu, v jiném vykazovala mrtvola pokročilé známky hniloby) 
a ve všech těchto případech byla TB diagnostikována při policejně 
zdravotní pitvě. Dalších 8 nemocných bylo hospitalizováno 1–3 dny 
před úmrtím; vesměs šlo o nemocné v moribundním stavu u nichž 
byla diagnóza TB stanovena podle RTG nálezu. Třetinu zemře-
lých představovalo zbývajících 7 jedinců, kteří zemřeli 7–60 dní 
po stanovení diagnózy TB. V jednom případě šlo o recidivu TB po 
8 letech od ukončení antituberkulózní léčby, zbývající nálezy byly 
hlášeny jako nově zjištěná onemocnění. 

Průkaz M. tuberculosis z patologického materiálu odebrané-
ho před exitem nebo při pitvě se podařil v 15 případech, u dvou 
nemocných byl izolovaný kmen hodnocen jako multirezistentní, 
u jednoho nemocného byla zjištěna monorezistence na rifampicin 
a zbývajících 12 kmenů vykazovalo plnou citlivost na isoniazid, 
streptomycin, etambutol a rifampicin in vitro.

ÚMRTÍ PRAŽSKÝCH BEZDOMOVCŮ NA TUBERKULÓZU

hodnocená kategorie
všichni hlášení zemřelí

n % n

počet nemocných/zemřelých 123 100 21

muži 113 91,9 20

ženy 10 8,1 1

věkový průměr (roky)

muži 50,4 – 49,6

ženy 48,6 – –

věkové rozložení (roky)

muži 27–73 – 31–65

ženy 28–65 – –

orgánová lokalizace a ověření bakteriologicky/histologicky 

TB dýchacího ústrojí ověřená 98 79,7 17

TB dýchacího ústrojí neověřená 22 17,9 2

jiná lokalizace 3 2,4 2

způsob zjištění

vyšetření pro obtíže 89 72,4 12

vyšetření rizikových skupin 14 11,4 1

pitva 9 7,3 8

jiný způsob 11 8,9 0

Tab. č. 1: Demografická data, klinické diagnózy a způsob zjištění TB u všech hlášených bezdomovců a u bezdomovců zemřelých 
na TB v Praze v letech 1999–2008
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Léčba antituberkulotiky byla zahájena u všech 7 nemocných 
přežívajících více než 3 dny od zjištění TB nálezu, trvala však déle 
než 10 dní jen u 3 nemocných. Léčba byla také zahájena u 3 jedin-
ců hospitalizovaných 1–3 dny před exitem. 

Diskuse:
Na celkovém počtu 120 úmrtí na TB hlášených v Praze v dese-

tiletém období 1999–2008 představoval podíl 21 bezdomovců ze-
mřelých s diagnózou TB 17,5 % (ÚZIS 2009). V posledních letech 
tohoto období, kdy bylo v Praze dosaženo velmi příznivých hodnot 
úmrtnosti na TB mezi 0,5–1 na 100 000 obyvatel, se podíl zemře-
lých bezdomovců zvýšil a v roce 2008, kdy bylo hlášeno 22 úmrtí 
na TB celkem, bylo 7 úmrtí zaznamenáno u bezdomovců (ÚZIS 
2009). V dostupné literatuře ani ve statistických přehledech o TB 
v České republice jsme specifické údaje o úmrtnosti bezdomovců 
na TB nenašli a předpokládáme proto, že bul nebyly sledovány 
nebo byly vykazovány v souhrnných sestavách. 

Podobně jako v souboru všech pražských bezdomovců hláše-
ných s diagnózou TB šlo i ve skupině zemřelých převážně o jedin-
ce v produktivním věku a jen 3 muži byli starší než 60 let. Vysoký 
podíl zemřelých nalezených mimo zdravotnická zařízení a nemoc-
ných hospitalizovaných v moribundním stavu a zemřelých v prů-
běhu prvních dnů hospitalizace svědčí o rozsáhlosti TB nálezů 
neslučitelných s životem. 

Nepříznivé okolnosti úmrtí bezdomovců jsou vysvětlitelné 
specifickými znaky této okrajové skupiny pražské populace. Její 
příslušníci postrádají zájem o vlastní zdraví i v případech závaž-
ných subjektivních příznaků a mají obvykle i omezený přístup 
k preventivní a léčebné zdravotnické péči, k jejímuž využívání 
nenalézají však často ani motivaci. V systému kontroly TB za-
loženém na depistáži symptomatických forem onemocnění je 
proto opožděná diagnostika zaviněna především vinou nemoc-
ného. Na opožděné detekci pokročilých symptomatických one-
mocnění se i významně podílí zřejmě také přezírání zjevných 
symptomů (kašel, malnutrice, kachektizace, vyčerpání apod.) 
ze strany okolí nemocného, pracovníků azylů a nocleháren, po-
licistů i neexistence institucionálních složek zdravotnické služ-
by zaměřených na preventivní péči o bezdomovce. Zavinění ze 

ÚMRTÍ PRAŽSKÝCH BEZDOMOVCŮ NA TUBERKULÓZU

strany zdravotnické služby nebylo v naší sestavě zaznamenáno 
a naopak, např. ve skupině nemocných zemřelých do 72 hodin 
od hospitalizace byly dokumentovány případy resuscitace mori-
bundních nemocných rychlou záchrannou službou nebo přípa-
dy náročných vyšetření nespolupracujících jedinců, nemocných 
v bezvědomí nebo v alkoholové ebrietě na anesteziologickém 
nebo interním oddělení.

Závěry:
TB bezdomovců se stala v průběhu jednoho desetiletí mezi 

roky 1999 a 2008 novým nepříznivým faktorem kontroly TB 
v Praze. Vyznačuje se některými specifickým zvláštnostmi jako 
zejména převažujícím výskytem u mužů produktivního věku a je 
odkrývána u většiny nemocných v symptomatické fázi onemoc-
nění. Vysoký podíl více než 17 % zemřelých z celkového počtu 
bezdomovců s hlášenou TB v Praze v období let 1999–2008 se 
stal závažným signálem pro další vývoj kontroly TB v této velko-
městské aglomeraci.
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Obstrukční spánková apnoe
jako rizikový faktor pro dopravní
nehody u řidičů z povolání

Souhrn:
Syndrom obstrukční spánkové apnoe je onemocnění související se spánkem, ale ná-

sledky této poruchy přetrvávají i v bdělém stavu. Typickým denním příznakem je zvý-
šená spavost především při monotónní činnosti a mikrospánky. Riziko následků nelé-
čeného syndromu obstrukční spánkové apnoe je nejen zdravotní, ale u řidičů mohou 
mikrospánky být příčinou dopravní nehody. Proto je nutné po tomto onemocnění cíleně 
pátrat při posuzování zdravotní způsobilosti u řidičů.

Summary:
Obstructive sleep apnea as a risk factor of traffic accident in professional drivers 
Obstructive sleep apnea syndrome is a disease connected with a sleep but its con-

sequences remain even in lucidity. A typical daily sign is the excessive somnolence 
especially during monotonous activities and microsleeps. Risks of consequences of un-
treated sleep apnea syndrome are not only medical, but microsleeps may cause traffic 
accidents in drivers. Therefore targeted investigation for this disease must be applied 
during the assessment of a health qualification in drivers.

Hobzová, M. Obstrukční spánková apnoe jako rizikový faktor pro dopravní nehody u řidičů z povolání. 
Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 6, č. 4: 39  –44, 2009.

Klíčová slova:
� syndrom obstrukční 

spánkové apnoe
� mikrospánek
� dopravní nehody
� terapie kontinuálním 

přetlakovým dýcháním
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� obstructive sleep 

apnea syndrome
� microsleep
� traffic accidents
� therapy with continuous 

positive airway pressure

Milada Hobzová
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN v Olomouci

Úvod:
Obstrukční syndrom spánkové apnoe je nejčastější poruchou 

dýchání ve spánku z hlediska morbidity a mortality. Je definován 
jako výskyt zástav dechu během spánku (apnoických a hypopno-
ických pauz), které trvají nejméně 10 sekund a opakují se více než 
5krát za hodinu spánku. Rozlišujeme obstrukční, centrální a smí-
šené apnoe. Apnoe je považována za obstrukční, jestliže během 
jejího trvání přetrvává dýchací úsilí a za centrální, jestliže dýcha-
cí úsilí není přítomno. Apnoe se nazývá smíšenou jestliže začíná 
jako centrální (bez dýchacího úsilí), ale dýchací úsilí se během 
jejího trvání obnoví (tedy končí jako obstrukční) (Šonka 2004). 
Jde tedy o opakující se kolaps horních dýchacích cest ve spánku, 
provázený chrápáním, tranzitorní hypoxémií, fragmentací spánku 
a následnou výraznou denní spavostí. 

Výskyt v populaci je udáván různými autory nejčastěji v roz-
sahu 1–10 % populace s převahou mužů, ale odhady/prevalenční 
výzkumy celoživotní prevalence obstrukční spánkové apnoe v do-
spělém věku se pohybují až do 21 % u mužů a 9 % u žen. V ČR 
žádný průzkum prevalence obstrukční spánkové apnoe (OSA) 
nebyl proveden (Nevšímalová et Šonka 2007). OSA postihuje 

všechny věkové kategorie, nejčastější období výskytu a také ob-
dobí nejintenzivnějších příznaků je 4. a 5. dekáda věku. Incidence 
samotného chrápání je mnohem vyšší, chrápe každý třetí dospělý 
člověk – toto jednoduché benigní nebo habituální chrápání „jen 
ruší okolí“ a nemá klinické příznaky nemoci. Různé studie také 
ukazují, že patofyziologie OSA je geneticky předurčena (utváření 
kraniofaciálního skeletu včetně abnormalit s redukcí průchodu 
vzduchu horními dýchacími cestami, abnormality řízení ventila-
ce, endokrinní, metabolické). Výskyt mezi příbuznými prvního 
stupně je udáván dle různých studií v rozmezí 21–84 % (Redline 
et al. 1995; Guilleminault et al. 1995).

Klinický obraz má různý stupeň závažnosti. Typické je chrá-
pání s apnoickými pauzami při spánku, nadměrná denní spavost, 
která je důsledkem opakovaných mikroprobuzení a fragmentace 
spánku, dále jsou typické mikrospánky a usínání při monotónní 
činnosti, které vedou k častějším úrazům a je udáváno až sedm-
krát vyšší riziko dopravní nehody. Dochází k poruše koncentrace, 
zhoršení výbavnosti paměti, snížení intelektuálních schopností 
a zhoršení pracovního výkonu, k depresivnímu ladění, ranním bo-
lestem hlavy a suchosti v ústech a krku, bývá ranní únava s pocitem 
nevyspání, jsou častější poruchy potence a noční polyurie. Noč-
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ní spánková deprivace, rekurentní hypoxie a aktivace sympatiku 
v průběhu spánku mají nepříznivé metabolické a kardiovaskulární 
následky. Je popisován metabolický syndrom Z, což je kombinace 
hypertenze, centrální obezity, inzulínové rezistence, hyperlipidé-
mie a OSA. U pacientů se může vyskytnout periferní neuropatie 
a její zlepšení bývá po léčbě kontinuálním přetlakovým dýcháním 
(CPAP). Hemodynamické změny a pokles saturace v průběhu ap-
noe mají prokazatelný vliv na zvýšení morbidity a mortality na kar-
diovaskulární onemocnění. Častěji se vyskytuje ischemická cho-
roba srdeční, infarkt myokardu, arytmie, akutní srdeční selhání, 
je popisován až čtyřikrát vyšší výskyt cévní mozkové příhody než 
u ostatní populace v důsledku menšího zásobení CNS kyslíkem 
během apnoických pauz (Palomäki 1991). U pacientů se SAS je 
udáván dvakrát vyšší výskyt hypertenze (Cutler et al. 2002). Vy-
soké procento pacientů (až 40 %) s rezistentní primární hyperten-
zí má nediagnostikovanou spánkovou apnoe (Bixler et al. 2000). 
Bylo prokázáno snížení hypertenze v nočních hodinách při terapii 
CPAP (Diemsdale et al. 2000). 

Diagnostika vychází z anamnestických údajů, fyzikálního vy-
šetření, vyšetření ORL, případně neurologického a psychiatrického 
vyšetření. Zjiš]ujeme kouření, abusus alkoholu, hypnotik a myore-
laxancií na noc, což zhoršuje projevy syndromu spánkové apnoe. 
Pacienti vyplňují speciální dotazníky, z nichž u nás nejvíce použí-
vaný dotazník je Epworthská škála spavosti (Johns 1991). 

Zásadní pro diagnózu je vyšetření ve spánkové laboratoři. Při 
noční monitoraci spánku sledujeme minimálně saturaci hemoglo-
binu kyslíkem, srdeční frekvenci, průtok vzduchu nosem, pohyby 
hrudníku, polohu pacienta, přítomnost chrápání. Složitější poly-
somnografické přístroje jsou schopny navíc monitorovat pohyby 
břicha, nohou (souvislost se syndromem neklidných nohou), EEG 
k určení fáze spánku, EMG, EOG.

Léčba pacientů s OSA má za cíl eliminovat klinické příznaky 
onemocnění, odstranit zástavy dechu a chrápání a zvýšit saturaci 
krve kyslíkem. Terapie je komplexní a skládá se z ovlivnění riziko-
vých faktorů, redukce váhy, úpravy životosprávy a správné spánko-
vé hygieny, doporučení nekouření, vynechání večerní konzumace 
alkoholu, hypnotik, sedativ, myorelaxantií a z léčby kontinuálním 
nočním přetlakovým dýcháním (CPAP). Přístroje s C-flex funkcí 
umožňují jednodušší výdech tím, že v exspiriu poklesnou o určité 
procento nastaveného tlaku (Erler 1999). V některých případech je 
možností i chirurgický zákrok. Farmakologická terapie je bez větší-
ho efektu, doporučuje se řádná terapie přidružených chorob (z plic-
ních onemocnění nejčastěji chronická obstrukční plicní nemoc), 
někteří autoři doporučují podávání teofylinových preparátů. 

Mezi chirurgickou léčbu jsou zahrnuty výkony zlepšující nosní 
průchodnost (například plastika nosního septa, resekce nosních 
polypů, elektrokoagulace hyperplastické nosní sliznice), v indiko-
vaných případech tonzilektomie. Nejčastějším výkonem je uvulopa-
latofaryngoplastika, která se dnes provádí hlavně s pomocí laseru 
(LAUP) s úspěšností 50–60 %. LAUP doporučujeme spíše paci-
entům, kde se jedná o chrápání, které není provázeno apnoickými 
pauzami nebo tyto jsou ojedinělé bez výrazného poklesu saturace 
a nález je současně ORL lékařem doporučen k operaci. 

Při zajištění dobré nosní průchodnost a toleranci pacienta je 
u OSA nejefektivnější léčbou noční kontinuální přetlakové dýchání 
(CPAP). Jde o trvalý přetlak aplikovaný nosní maskou do dýchacích 
cest, který zabraňuje vibraci a sevření ochablých stěn orofaryngu. 
Tlak vzduchu potřebný k odstranění apnoických pauz se stanovuje 
individuálně pro každého pacienta nejčastěji prostřednictvím spe-
ciálního autoCPAPu. Pacient CPAP používá v domácím prostředí 
každou noc, nevzniká důvod k pracovnímu omezení. Tato léčba 
je indikována za předpokladu splnění schvalovacích kritérií, na 

Dřímáte nebo usínáte v situacích popsaných níže? Nejde o pocit únavy. Tato otázka se týká Vašeho běžného živo-
ta v poslední době. Jestliže jste následující situace neprožil, zkuste si představit, jak by Vás mohly ovlivnit.
Vyberte v následující škále číslo nejvhodnější odpovědi ke každé níže uvedené situaci.

0 – nikdy bych nedřímal, neusínal
1 – slabá pravděpodobnost dřímoty, spánku
2 – střední pravděpodobnost dřímoty, spánku
3 – silná pravděpodobnost dřímoty, spánku

Situace číslo odpovědi

četba vsedě G
sledování televize G
nečinné sezení na veřejném místě G
při hodinové jízdě v autě jako spolujezdec G
při odpoledním ležení, když to okolnosti dovolují G
při hovoru vsedě G
vsedě, v klidu, po jídle, bez alkoholu G
v automobilu stojícím několik minut v dopravní zácpě G
Součet G

Tab. č. 1: Epworthská škála spavosti (upraveno dle Johns 1991)
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jejichž podkladě je přístroj schválen revizním lékařem zdravotní 
pojiš]ovny pro domácí užívání. Toto opatření snižuje jak mortali-
tu, tak morbiditu pacientů.

Kazuistika č. 1:
49letý muž byl odeslán na naši kliniku do spánkové laborato-

ře k vyšetření pro zástavy dechu ve spánku a chrápání. Současně 
udával zvýšenou denní spavost a enormní únavu v průběhu dne, 
která se natolik vystupňovala, že pro tyto progredující obtíže již 
nebyl schopen vykonávat svou profesi. Pracoval jako řidič auto-
busu u městského dopravního podniku a pro nadměrnou únavu 
a spavost byl již druhý měsíc z důvodů narůstajících pracovních 
problémů v pracovní neschopnosti. Na vyšetření do spánkové la-
boratoře byl odeslán až po dvou měsících z diagnostických rozpa-
ků, kdy nejrůznější vyšetření, která absolvoval, neprokázala pří-
činu jeho obtíží. 

Již podle anamnestických údajů jsme vyslovili podezření, že 
se bude skutečně jednat o syndrom spánkové apnoe. Taktéž tomu 
napovídalo vyšetření Epworthské škály spavosti, kde byl výsledný 
součet poměrně vysoký, a to 17. Pacient byl exkuřák, léčil se pro 
hypertenzi a ischemickou chorobu dolních končetin. Mimo obezi-
ty (BMI 42,9 kg/m2) byl fyzikální nález bez zvláštností. Na zado-
předním skiagramu hrudníku plicní parenchym bez ložiskových či 
infiltrativních změn, srdeční stín byl nezvětšen. Při laboratorním 
vyšetřen byl krevní obraz, biochemie séra i vyšetření moči bez po-
zoruhodností. Hodnoty krevních plynů z artérie ve dne v normě, 
taktéž funkční vyšetření, kde byla prokázána jen lehká restrikční 
porucha ventilace, kterou jsme přisuzovali obezitě. Při vyšetření 
difúze byl transfer přenosu i difúzní koeficient v normě. V rámci 
vyšetřování byl odeslán na ORL, kde byla prokázána dobrá nosní 
průchodnost a jen mírná deviace nosního septa, která neomezo-
vala nosní průchodnost a nebyla indikací k septoplastice. Ostat-
ní ORL nález byl normální, až na mírně prodloužené a pokleslé 
měkké patro. 

Ve spánkové laboratoři jsme provedli polysomnografické vy-
šetření přístrojem Easyscreen 8. 

Při vyšetření bylo zjištěno 53 desaturací za hodinu spánku, 
nejnižší pokles saturace byl 74 % SaO2, průměrná noční saturace 
byla 88 % SaO2, nemocný při vyšetření trávil 19 % doby spánku 
v saturaci pod 90 % SaO2. V záznamu byly četné obstrukční ap-
noe delší než 10 sekund, nejdelší z nich byla 52 sekund. Taktéž 
byly zaznamenány četné hypopnoe, apnoe-hypopnoe index (AHI) 
byl 38, což je počet průměrných zástav dechu (apnoí a hypopnoí) 
za hodinu spánku.

Na základě klinického obrazu a výsledku noční monitorace 
spánku jsme nález uzavřeli jako syndrom obstrukční spánkové ap-
noe s doporučením léčby trvalým nočním přetlakovým dýcháním 
pomocí přístroje CPAP (Continuous Positive Airway Pressure). 
Pacienta jsme pomocí autoCPAPu nastavovali po 3 noci a stano-
vili doporučený tlak k nastavení pro domácí léčbu, jenž byl 8 cm 
H2O. CPAP toleroval velmi dobře, vybrali jsme pro něj i vyhovu-
jící typ nasální masky. Po schválení revizním lékařem pacient ob-
držel přístroj domů s ponaučením pravidelného nočního užívání 
minimálně 5 hodin za noc. Po zahájení léčby CPAP ventilátorem 
došlo velmi rychle k ústupu klinických příznaků spánkové apnoe, 
při kontrole po měsíci se nález zcela normalizoval, zvýšená den-
ní spavost a únava ustoupila, v noci nechrápal, ve spánku nebyly 
zástavy dechu. Po dvou měsících užívání CPAP nastoupil zpět do 
zaměstnání v původním pracovním zařazení.

Kazuistika č. 2:
49letý muž, řidič kamionu, byl odeslán k vyšetření do spánko-

vé laboratoře z ORL, kde byl hospitalizován k vazodilatační terapii 
pro hypacusis a tinnitus. V té doby byl také již druhý měsíc v pra-
covní neschopnosti, která byla zpočátku vystavena pro vertebro-
genní algický syndrom. Byla to spíše jen zástupná diagnóza pro 
pacientovy potíže, protože sám udával, že měl již obavy při řízení 
kamionu pro zvýšenou spavost a sklon k usínání za volantem. Na 
cílené dotazy při odběru anamnézy také přiznal i mikrospánky. 
Udával, že při řízení musel již v poslední době dělat asi po 50 km 
přestávky s krátkým spánkem, aby byl schopen dále pokračovat 
v jízdě. Toto mu činilo stále větší obtíže v zaměstnání, protože 
díky častým přestávkám nestíhal plnit pracovní úkoly. Tyto potí-
že se zhoršily výrazně v posledním roce, kdy přibral na váze asi 
20 kg. Proto se uchýlil do pracovní neschopnosti. Na celém přípa-
du je velmi zajímavé to, že mimo lékaře ORL, který po vyšetření 
pacientovi doporučil následné vyšetření ve spánkové laboratoři, 
nikdo tyto potíže předtím za onemocnění nepovažoval, naopak je, 
dle sdělení pacienta, všichni bagatelizovali.

Anamnestické údaje byly typické pro syndrom spánkové ap-
noe, Epworská škála spavosti byla vysoká – 15. Pacient byl pra-
videlně léčen pro arteriální hypertenzi. Fyzikální vyšetření bylo 
bez pozoruhodností, dominovala jen obezita (BMI 39,1 kg/m2). 
Pneumologický nález byl v normě, biochemické vyšetření proká-
zalo dosud neléčenou hyperurikémii, hyperlipidémii a zvýšenou 
glykémii. ORL nález prokázal patologickou esovitou deviaci nos-
ní přepážky s omezením nosního dýchání a ORL lékař doporučil 
septoplastiku. Kompletní videopolysomnografické vyšetření pro-
kázalo typický nález pro obstrukční syndrom spánkové apnoe: 73 
desaturací za hodinu spánku, nejnižší saturaci 82 % SaO2, prů-

Obr. č. 1: Patnáctiminutová část záznamu nočního vyšetření 
přístrojem Easyscreen 8 s patrnými velmi četnými obstrukč-
ními apnoickými pauzami provázenými poklesem saturace 
pod 90 % SaO2. Mezi pauzami je zaznamenáno chrápání.
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měrnou noční saturaci 91 % SaO2, pacient trávil 28 % doby spán-
ku v saturaci pod 90 % SaO2, v záznamu byly velmi četné apnoe 
a hypopnoe (AHI 71) následované mikroprubuzením, byla redu-
kována hluboká spánková stadia a REM fáze spánku, snížena cel-
ková efektivita spánku.

Na ORL byla provedena septoplastika, došlo ke zlepšení nosní 
průchodnosti a po zhojení byl opět přešetřen ve spánkové labo-
ratoři. Nedošlo k signifikantnímu zlepšení nálezu, přetrvával ná-
lez typický pro těžký syndrom obstrukční spánkové apnoe, taktéž 
se nezlepšily klinické příznaky, typické pro OSA. Proto následně 
nastaven na CPAP pomocí autoCPAPu, kdy došlo již po 3 nocích 
k ústupu spavosti a únavy. Po týdnu užívání CPAP pacient doslova 
„ožil“. Po sedmi týdnech byl kontrolně přešetřen, kdy jsme mohli 
konstatovat normalizaci nálezu a pacient nastoupil zpět bez dal-
šího omezení do práce.

U tohoto pacienta jsme provedli vzhledem k práci řidiče ka-
mionu i vyšetření klinickým psychologem. Ten vyšetřil kognitivní 
funkce s důrazem na operativní a krátkodobou pamě] a koncentra-
ci pozornosti standardizovanými vyšetřovacími metodami vstup-
ně a po 7 týdnech užívání CPAP ventilátoru. U testu koncentrace 
pozornosti bylo prokázáno zlepšení celkového výkonu o 25 %, čí-
selný obdélník prokázal velmi výrazné zlepšení o 50 %, PaVi test 
krátkodobé vizuální paměti zlepšil původní nadprůměrný výkon 
o dalších 8 %. Nejenom anamnestické údaje, polysomnografické 
vyšetření, ale i tato vyšetření nám objektivizovala zlepšení již po 
7 týdnech užívání CPAP ventilátoru.

Kazuistika č. 3:
51letý muž, pracující jako distributor produktů po celé ČR se 

dostavil do spánkové laboratoře sám na základě informací v tis-
ku o spánkových poruchách dýchání. Měl pocit, že sám konečně 
našel tu správnou diagnózu, nebo] byl již několik měsíců vyšet-
řován řadou lékařů, aniž se zjistila příčina jeho narůstající únavy 

a poruchy koncentrace. Navíc se stále obtížněji soustředil při jízdě 
autem, často musel dělat přestávky a při delších jízdách si občas 
na parkovišti zdřímnout. Před příchodem k nám si udělal zvukový 
celonoční záznam – sám se nahrál, aby zjistil, že výrazně chrápe 
a má četné dlouhé zástavy dechu ve spánku.

Anamnesticky měl poměrně typické klinické příznaky pro 
spánkovou apnoi, čemuž odpovídala vysoká Epworthská škála 
spavosti – 14. Jinak se s ničím pravidelně neléčil ani neužíval žád-
né léky. Fyzikální vyšetření bylo bez pozoruhodností, jen obezi-
ta s BMI 32,7 kg/m2. Pneumologické i laboratorní vyšetření bylo 
normální, na ORL byl nález povislejšího měkkého patra s mírně 
prodlouženou uvulou, byl již po tonzilektomii, nosní průchodnost 
byla dobrá. Vyšetření limitovanou polygrafií přístrojem Stardust 
prokázalo těžký obstrukční syndrom spánkové apnoe s průměr-
nou noční saturací 91 % SaO2, trávil 21 % doby spánku v saturaci 
pod 90 % SaO2, počet desaturací za hodinu spánku byl 32 a v zá-
znamu byly četné apnoe a hypopnoe (AHI 43). 

Po zahájení léčby pomocí CPAP došlo ke zlepšení popisova-
ných potíží, včetně dodatečně udávané vstupní poruchy potence. 
Při kontrole po měsíci byla celkově zlepšena kvalita života a kont-
rolní monitorace spánku při současném užití vlastního CPAP ven-
tilátoru ukázala úplnou normalizaci nálezu.

Kazuistika č. 4:
46letý muž k nám přišel sám k vyšetření pro asi deset let trvající 

zástavy dechu ve spánku, celkovou únavu, časté usínání v průběhu 
dne a mikrospánky, které měl i při řízení auta. Vzhledem k tomu, 
že pracuje jako obvodní veterinární lékař, je pracovně závislý na 
používání osobního automobilu. V anamnéze měl již 3 autonehody 
při usnutí za volantem, vždy jen s drobným chirurgickým či orto-
pedickým poraněním, bez závažnějších následků. Všechny auto-
havárie vznikly při pocitu extrémní únavy, kdy si sám uvědomoval 
nutnost přerušit jízdu, ne vždy se mu však podařilo před usnutím 

Obr. č. 2: Pětiminutová část záznamu kompletní videopoly-
somnografie, kde jsou patrné zástavy dechu – apnoické pau-
zy, provázené poklesem okysličení, mezi pauzami chrápání, 
na EEG patrná mikroprobuzení.

Obr. č. 3: Patnáctiminutová část záznamu kontrolního noč-
ního vyšetření přístrojem Easyscreen 8 za současného užití 
kontinuálního přetlakového dýchání. Nejsou patrné apno-
ické ani hypopnoické pauzy, není pokles saturace pod 90 % 
SaO2, přetrvává však ještě časté chrápání.
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zastavit. Při jedné z nich se rozhodl dojet k blízkému motorestu, 
ještě jen asi 300 m. Už nedojel. Automobil se zastavil o sloup ve-
řejného osvětlení. I těch 300 m byla velká vzdálenost… Při jiné 
autonehodě usnul když zastavoval, nedojel k parkovišti, zastavil 
se o svodidla… Žádný z veterinárních techniků s ním již nechtěl 
jezdit, všichni měli strach.

Dle anamnestických údajů byl v jiném kraji již jedenkrát pro 
tyto potíže vyšetřen, absolvoval ORL operaci – laserovou uvulo-
plastiku, ale potíže se příliš nezlepšily, na kontrolu snad pozván 
nebyl, tudíž se ke kontrole již nedostavil, i přesto, že potíže pře-
trvávaly. Snažil se redukovat váhu, ale nadměrná denní spavost 
a mikrospánky se nezlepšily. Byl léčen pro hypertenzi, hyperlipi-
démii a diabetes mellitus 2. typu. 

Při fyzikálním vyšetření byla patrná nadváha (BMI 37 kg/m2), 
v biochemickém výsledku byla zvýšená glykémie a nově zjištěna 
i hyperurikémie. Epworthská škála spavosti byla 18.

Polysomnografické vyšetření prokázalo těžký obstrukční syn-
drom spánkové apnoe s počtem desaturací za hodinu spánku 66, 
AHI 56, průměrná noční saturace byla 90 % SaO2, 33 % doby spán-
ku pacient trávil v saturaci pod 90 % SaO2.

Již po 2 nocích se CPAP udával ústup spavosti. Bylo nedopo-
ručeno řízení motorových vozidel do doby nastavení řádné léčby. 
Pacient následně sám přiznal, že toto doporučení nedodržoval, 
nebo] se obával ztráty klientely.

Při kontrole za 6 týdnů užívání CPAP se nález normalizoval, 
přetrvávalo jen mírné intermitentní chrápání, které bylo odstra-
něno zvýšením tlaku na CPAP.

Nyní zvládá plné pracovní nasazení, je výrazně čilejší, mikro-
spánky i zvýšená denní spavost zcela ustoupily.

Diskuse: 
Syndrom obstrukční spánkové apnoe je onemocnění, které 

souvisí se spánkem, ale jeho následky přetrvávají i v bdělém sta-

vu. Vzhledem k tomu, že toto onemocnění je 
spojeno se závažnými zdravotními komplika-
cemi, zhoršením kvality života a rizikem mik-
rospánků, je nutno po tomto onemocnění ak-
tivně pátrat. Obzvláště důležité je vyloučit toto 
onemocnění u řidičů, kde díky mikrospánkům 
je vysoké riziko dopravní nehody (Hobzová et 
al. 2008). Dosud je dobře propracovaný systém 
pracovního zařazování u epileptiků a někte-
rých záchvatovitých onemocnění, u diabetiků, 
u nichž hrozí například tzv. „hypoglykemické 
okénko“ s krátkou ztrátou vědomí (Nakláda-
lová 2009). Stále ještě však není v rutinní pra-
xi dodržováno, že nemocný s neléčeným syn-
dromem spánkové apnoe nesmí řídit motorová 
vozidla pro vysoké riziko mikrospánků. Plné 
pracovní zařazení do provozů vyžadujících po-
zornost je možné cca po 3 měsících dobře na-
stavené léčby trvalým přetlakem a při dobré 
compliance nemocného (denní užití přístro-
je minimálně 4–5 hodin) a při nepřítomnosti 
nadměrné denní spavosti. Vždy je nutno vy-
loučit práci ve směnném provozu (Vyskočilová 

2007). Podezření na spánkovou apnoi můžeme získat již správně 
odebranou anamnézou, stále častěji se v poslední době rozšiřují 
také různá screeningová zařízení, která umožní vyšetření pacien-
ta v domácím prostředí (lze užít například záznam pravidelnosti 
dechu – Sleep Strip, screeningový přístroj RU Sleeping či na na-
šem pracovišti užívaný Apnea Link). 

Přesnějším vyšetřením je již limitovaná polygrafie a nejpřes-
nějším a nejdokonalejším vyšetřením kompletní videopolysom-
nografie, tato vyšetření se již provádějí přes noc ve spánkových 
laboratořích, jejichž počet v ČR stále narůstá. 

Zrychlením diagnostiky je možno předejít komplikacím u po-
kročilých forem OSA a dopravním nehodám. Dle statistik v ze-
mích EU se ročně při nehodách zraní 3,5 miliónu lidí, 42 tisíc 
zemře (to jsou dva obrovské fotbalové stadiony), desítky tisíc pří-
buzných, přátel, ale i viníků nehod trpí dlouhodobě psychickými 
poruchami. To je dostatečně pádný argument k tomu, abychom 
se nad tím zamysleli. V ČR se v současné době mikrospánek jako 
příčina dopravní nehody statisticky nesleduje.

Již jednoduchá screeningová vyšetření či podrobná anamnéza 
mohou podezření na spánkovou apnoi potvrdit a jsou podkladem 
k odeslání do spánkové laboratoře.

Závěr:
Cílem práce bylo ukázat poddiagnostikování spánkové apnoe 

s vysokým rizikem mikrospánků u řidičů. Při posuzování zdra-
votní způsobilosti k vykonávaní profesí vyžadujících pozornost 
(řízení, práce ve výškách, u běžících strojů) vylučovat spánkovou 
apnoi. Taktéž je třeba zdůraznit nutnost mezioborové spoluprá-
ce při diagnostice, léčbě i pracovním zařazení (nejen pneumolog, 
neurolog, ORL lékař, psychiatr, ale i psycholog, praktický lékař, 
lékaři závodní preventivní péče a lékaři pracovního a posudkové-
ho lékařství). Nezanedbatelná je také nutnost dobré znalosti této 
diagnózy mezi lékařskou, ale i laickou veřejností.

Obr. č. 4: Screeningový diagnostický přístroj pro spánkovou apnoi určený 
k domácí monitoraci. Detekuje dýchání, desaturace, apnoe, hypopnoe – 
nerozliší centrální a obstrukční apnoe.
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Chrápete a občas při chrápání přestáváte dýchat?
Jste přes den unaveni v důsledku nekvalitního spánku?

pomůže při – především léčbě
(zástavy dechu ve spánku), a

léčbě poruch spánku obstrukční spánkové apnoe
syndromu neklidných končetin nespavosti

Nově otevřená Neurologická ambulance a Spánková poradna

Neurologická ambulance
a Spánková poradna
Kubelíkova 46, Praha 3
tel.: 244 470 708, 739 047 687
e-mail: info@spankovaporadna.cz

Smluvní pojiš4ovny – VZP, OZP, VoZP,
Média.

Ordinační hodiny:
pondělí 8 – 14
úterý 12 – 18
středa 8 – 14
čtvrtek 12 – 20
pátek 8 – 12

Obstrukční spánková apnoe (OSA)

projevuje během spánku zástavami dechu (apnoe), ale

i zachrápáním.

lze léčit.

Syndrom neklidných končetin (RLS)

Onemocnění postihuje cca 10 % populace, více jsou postiženi

muži s vyšší hmotností ve středním a vyšším věku. OSA se

Spánek je neustále rušen krátkými probuzeními

(které si však pacient většinou neuvědomuje). Chybí hluboký

spánek, důsledkem je ranní pocit nevyspalosti a neodpočatosti,

který přetrvává přes den a je spojen s poklimbáváním

a mikrospánky nejen v klidných situacích. OSA zvyšuje riziko

vzniku onemocnění srdce a cév (vysokého tlaku, aterosklerózy,

infarktu myokardu a cévních mozkových příhod). OSA

se projevuje nepříjemnými pocity v končetinách vedoucími

k nutkání s nimi pohnout. Tyto pocity se dostavují v klidu,

nejčastěji večer (u TV, v kině, divadle…) nebo po ulehnutí do

postele. Po pohnutí končetinou jen na chvíli ustoupí. Výskyt RLS je

odhadován mezi 5–10 % v populaci, častěji jsou postiženy ženy.

RLS dobře reaguje na medikamentózní léčbu.

www.spankovaporadna.cz

oznámení

kazupneu_4_09.indd   44 7.12.2009   7:35:02



45KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL 4/2009

Bartoň, P., Kerekes, Z. Zajímavé bronchologické (a morfologické) nálezy. 12. díl – Syndrom středního la-
loku. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 6, č. 4: 45 – 49, 2009.

Klíčová slova:
� tuberkulóza
� flexibilní bronchoskopie 

(FOB)
� bronchoskopické nálezy
� syndrom středního 

laloku

Key words:
� tuberculosis
� flexible bronchoscopy 

(FOB)
� bronchoscopic findings
� middle lobe syndrome

12. díl – Syndrom středního laloku

Případ 19.
69letá pacientka, starobní důchodkyně, dříve magistra far-

macie, nekuřačka s dlouholetou anamnézou astmatických obtíží. 
V posledních letech stav stabilizovaný při léčbě teofylinem (Eu-
phyllin CRN 200 1-0-0), kombinací salmeterolu s flutikason-pro-
pionátem (Seretide Diskus 50/500 1-0-0) a ipratropium bromidem 
(Atrovent aerosol – podle potřeby až 4×1 vdech).

Diagnostický souhrn: Asthma bronchiale, chronická ische-
mická choroba srdeční, stav po tachysystolické fibrilaci síní, hy-
pertenzní nemoc kompenzovaná terapií, revmatoidní artritis, ver-
tebrogenní algický syndrom lumbosakrálního úseku páteře, stav 
po operaci páteře L 2/3 (2005), vředová choroba gastroduodena, 
gastroezofageální reflux bez ezofagitidy, brániční kýla, v anamnéze 
dále tonzilektomie a apendektomie. V dětství kontakt s TBC.

Začátkem října 2009 zhoršení celkového stavu. Dominovaly cel-
ková únava, bolesti v oblasti pravého hemitoraxu, dušnost, dráž-
divý, neproduktivní kašel.

Pacientka byla 2. října 2009 přijata k hospitalizaci na interní 
oddělení, RTG vyšetření prokázalo homogenní zastínění pravého 
dolního a středního plicního pole (obr. 19/1), ultrazvukovým vy-
šetřením verifikován drobný fluidotorax o objemu cca 100 ml. Dle 
CT podezření na ložiskový proces v oblasti středního a dolního 
plicního pole vpravo. Subpleurální a paraseptální noduly v obou 
plicních křídlech.

Empiricky zahájena antibiotická léčba (Clarithromycin 500 
1-0-1…) s následným ústupem subjektivních obtíží a klesající dy-
namikou laboratorních markerů – 13. října 2009 byla pacientka 
propuštěna do ambulantní péče.

Doporučeno bronchoskopické vyšetření a s odstupem 1 měsíce 
kontrolní CT vyšetření.

Dne 19. října 2009 pacientka ambulantně vyšetřena v OLÚ 
Jevíčko.

Spirometrie: Kombinovaná ventilační porucha středního stup-
ně s převahou obstrukce v periferii. Dle krevních plynů lehká hy-
poxémie při normální saturaci hemoglobinu kyslíkem.

Pacientce vysvětleno, že léky Seretide Diskus a Euphyllin CRN 
200 je třeba užívat dvakrát denně po 12 hodinách, k aplikaci Atro-

Zajímavé bronchologické
(a morfologické) nálezy

ventu vybavena spacerem Volumatic. Připomenuto, že po podání 
Seretide je třeba vypláchnout ústa a vykloktat, aby zbytky léku ne-
zůstávaly v dutině ústní a nosohltanu.

Flexibilní bronchoskopie 19. října 2009: Trachea a levý bron-
chiální systém jsou volné (obr. 19/2, 19/3 a 19/6). V distální prů-
dušnici se po dorzální stěně táhne do pravého hlavního bronchu 
výraznější longitudinální řasení, sliznice je fragilní, se vznikem 
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Pavel Bartoň1, Zoltán Kerekes2

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

Obr. 19/1: Přehledný snímek hrudníku 2. 10. 2009
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mnohočetných až splývajících petechií (obr. 19/6). Pravý bron-
chiální systém, včetně odstupů středního, dolního lobárního 
bronchu a B6 dx., je rovněž volný (obr. 19/4). V dolním lobár-
ním bronchu vpravo je patrna stagnace hustého sekretu, nástěn-
ně ulpívajícího v podobě objemných hlenových vloček. Interseg-
mentální kariny jsou oble širší, se zarudlou, zánětlivě prosáklou 
sliznicí (obr. 19/8, 19/9). Hustý, vazký, bílý sekret zcela obtu-
ruje střední lobární bronchus nad úrovní segmentálního větve-
ní (obr. 19/5).

Střední lobární bronchus se daří uvolnit až několikrát opa-
kovanými výplachy fyziologickým roztokem s následnou aspira-
cí lavážní tekutiny do sterilních kontejnerů – odesláno k vyšet-
ření na cytologii, nespecifickou flóru a citlivost na antibiotika 
a na BK.

Obr. 19/2 Obr. 19/4

Obr. 19/2–19/17: Bronchoskopické vyšetření 19. 10. 2009
Obturace středního a bazálního segmentálního bronchu (B10,9) dx. organizovaným hlenem
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Obr. 19/3 Obr. 19/5

Obr. 19/6 Obr. 19/8Obr. 19/7 Obr. 19/9

Obr. 19/10 Obr. 19/12Obr. 19/11 Obr. 19/13
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Přes opakované laváže fyziologickým roztokem, nakonec i s mes-
nou (Mistabron 600 mg amp.), jsou při kašli z periferie středního 
lobárního, ale i dolního lobárního bronchu exprimovány „organizo-
vané“ bílé hlenové materie, které kromě laváží odstraňujeme i opa-
kovanými excizemi bioptickými kleštěmi (obr. 19/10–19/15).

V závěru výkonu byly oba lobární bronchy i jejich periferie v dohledu 
fibroskopu volné, s difuzně patrnými katarálními změnami sliznice.

Laboratorní vyšetření: FW 82/90, C-reaktivní protein 40,6 mg/ l, 
leukocyty 7,9×109/l, hladina teofylinu 5,1 mg/l (optimální rozsah 
účinnosti 8–20 mg/ l), IgG A60 ve všech třídách negativní, tumor 
markery (CEA, SCC, NSE, CYFRA 21-1) negativní.

Mikrobiologické vyšetření – výplach z bronchu: Klebsiella pneu-
moniae, citlivost: Cotrimoxazol, amoxicilin/klavulanát, doxycyklin, 
ciprofloxacin etc.

Obr. 19/14 Obr. 19/16Obr. 19/15 Obr. 19/17
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Cytologie: Nespecifický mukopurulentní zánět.
Biopsie: Fragmenty respirační sliznice s lehkým zmnožením 

hladké svaloviny a nápadnou vaskularizací slizničního stromatu. 
Bez hrubších histopatologických změn. 

BK mikroskopicky negativní, kultivace založeny.
Závěr: Obturace bronchů pro střední a dolní plicní lalok vpra-

vo na podkladě zánětu plic u astmatičky s nedostatečnou broncho-
dilatační léčbou.

Pacientka souhlasila s doporučením k hospitalizaci v OLÚ Je-
víčko, se zaměřením na inhalační léčbu, dechovou rehabilitaci, na-
stavení účinné bronchodilatační terapie a s případnou antibiotickou 
léčbou podle výsledku mikrobiologického vyšetření.

Podávány inhalace Vincentky + Bromhexin na přístrojích SOL-
VET (inhalační přístroj pracující s UZ rázy) a PARI BOY 3–4krát 
denně. Dávkování Euphyllinu CRN 200 a Seretide Diskus upraveno 
na 2 dávky denně po 12 hodinách. Dle výsledku mikrobiologické-
ho vyšetření pacientka přeléčena po dobu 10 dnů ciprofloxacinem 
(Ciplox 500 1-0-1). Ostatní léčba dle zavedené ordinace. Po týdnu 
výše uvedené terapie, kdy pacientka udávala výrazné subjektivní 
zlepšení, jsme provedli kontrolní bronchoskopické vyšetření.

Flexibilní bronchoskopie 29. října 2009: Oba bronchiální sys-
témy jsou volné. Vpravo ještě přetrvává výrazné zarudnutí a ede-
matózní prosáknutí sliznice, zvláště v periferii středního lobárního 
bronchu a jeho segmentálních průduškách, odkud podobně jako 
při výkonu 19. října 2009 vyplachujeme, odsáváme a bioptickými 
kleštěmi odstraňujeme husté „organizované“, nástěnně ulpívající 
provazce a povlaky sekretu (obr. 19/18–19/25).

Další kontrolní bronchoskopie 5. a 10. listopadu 2009 potvrzují 
zlepšením bronchoskopického nálezu a částečnou regresí slizničních 
změn výrazný subjektivní pocit zlepšení celkového stavu i ústupu ob-
tíží ze strany dýchacích cest (obr. 19/26–19/29 a 19/30–19/41).

Při bronchoskopickém vyšetření 10. listopadu 2009 ještě zno-
vu odstraňujeme bioptickými kleštěmi, výplachy a odsáváním ná-
stěnně ulpívající hlenové povlaky (obr. 19/34 – spojný bronchus) 
a hlenově nekrotické hmoty v periferii středního lobárního bron-
chu, uvolněné opakovanými lavážemi nad odstupem B5 dx. (obr. 
19/38, 19/39). V závěru výkonu jsou střední lobární bronchus i je-
ho segmentální průdušky volné.

Mikrobiologické vyšetření z výplachů z 5. listopadu 2009 nega-
tivní – sterilní aerobní kultivace. BK mikroskopicky negativní.

Obr. 19/18 Obr. 19/20

Obr. 19/18–19/25: Bronchoskopické vyšetření 29. 10. 2009
Stav zlepšen, v periferii středního lobárního bronchu, zvláště B4 dx., ještě hlenové odlitky
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Obr. 19/19 Obr. 19/21

Obr. 19/22 Obr. 19/24Obr. 19/23 Obr. 19/25
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Obr. 19/26 Obr. 19/28

Obr. 19/26–19/29: Bronchoskopické vyšetření 5. 11. 2009
Řídký sekret ve spojném bronchu dx. – po toaletě už jen katarální změny
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Obr. 19/27 Obr. 19/29
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Obr. 19/30 Obr. 19/32

Obr. 19/30–19/41: Bronchoskopické vyšetření 10. 11. 2009
Volný střední bronchus i segmentální bronchy dx.; obr. 19/38 a 19/39 – v. s. hlenově nekrotický fragment v B5 dx., odstraněno ad histolo-
gie; obr. 19/41 – volný střední a dolní lobární bronchus dx. a B6 dx.
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Obr. 19/31 Obr. 19/33

Obr. 19/34 Obr. 19/36Obr. 19/35 Obr. 19/37

Obr. 19/38 Obr. 19/40Obr. 19/39 Obr. 19/41
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Obr. 19/42: Přehledný snímek hrudníku 21. 10. 2009 Obr. 19/43: Přehledný snímek hrudníku 10. 11. 2009
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MUDr. Pavel Bartoň 
OLÚ 510
569 43 Jevíčko

Cytologie negativní.
Spirometrie 4. listopadu 2009: zlepšení aktuálních hodnot 

FEVC o 350 ml, FEV1 o 250 ml. Obstrukce lehkého stupně.
Žádné z provedených vyšetření neprokazuje diferenciálně diag-

nosticky uvažovanou neoetiologii původního RTG a CT nálezu. 
Opakovaným RTG vyšetřením je potvrzena postupná, částečná re-
grese původního nálezu (obr. 19/42 a 19/43).

Laboratorní vyšetření 10. listopadu 2009: FW 76/83, C-re-
aktivní protein 13,9 mg/l, leukocyty 4,4×109/l, hladina teofyli-
nu 3,0 mg/l.

Pacientka byla po třítýdenní ústavní léčbě v subjektivně i objek-
tivně výrazně zlepšeném, stabilizovaném stavu propuštěna do am-
bulantní péče. Pokračuje v nastavené bronchodilatační terapii, vyba-
vena inhalátorem PARI BOY k zajištění domácí inhalační léčby.

Na 19. listopadu objednána ke kontrolnímu CT vyšetření plic 
a mediastina, 10. prosince 2009 ke kontrolnímu bronchoskopické-
mu vyšetření. O výsledcích budeme referovat…

Závěr:
Popsaný případ je jedním z „etiologicky typických“ případů 

syndromu středního (+ dolního) laloku, kdy stagnace hustého až 
„organizovaného“ sekretu s nedostatečnou kolaterální ventilací 
(a bakteriální superinfekcí) vedla ke vzniku pravostranné bazální 

bronchopneumonie s velmi pomalým a zatím neúplným ústupem 
RTG změn v kontrastu s výrazným subjektivním zlepšením celko-
vého stavu pacientky i některých objektivních ukazatelů (např. C-
-reaktivní protein, leukocyty).

Literatura:
Homolka, J. Pneumologie. Vnitřní lékařství. Svazek III. Praha: Ga-
lén – Karolinum, 2001.
Rikimaru, T., Tanaka, Y., Ochikawa, Y., Oizumi, K. Endoscopy clas-
sification of tracheobronchial tuberculosis with heating process. 
Chest 105, 1: 318–319, 1994.
Šimeček, C. Nemoci průdušnice a průdušek. Praha: Avicenum, 
1978.
Udaya, B. S. Prakash (ed.) Bronchoscopy. New York: Raven Press, 
1994.
Votava, V. Pneumologie v praxi. Praha: Galén, 1996.

zpráva

instruktážních kurzů i kulatých stolů vedli zahraniční specia-
listé. Jednacími jazyky byla čeština, slovenština a angličtina.

Abstrakta naleznou zájemci v časopise Otorinolaryngolo-
gie a foniatrie č. 3/2009.

(red)

Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., předseda organizačního vý-
boru kongresu a přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chi-
rurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, pozval ve svém úvod-
ním slovu účastníky kongresu „k diskusi o tématech našeho 
významného oboru, ve kterém v průběhu několika posledních 
desetiletí došlo k podstatným změnám. Účast význačných 
osobností z celého světa zaručuje, že tito mezinárodně uznáva-
ní odborníci svými rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi obo-
hatí všechny účastníky kongresu o nové poznatky a přispějí 
tak k vysokému odbornému standardu kongresu.“

Program kongresu byl členěn do 20 instruktážních kurzů, 
10 tematicky zaměřených „kulatých stolů“ a bloků volných 
přednášek, včetně krátkých sdělení k vystaveným posterům 
(celkem bylo prezentováno 24 přednášek a přes 50 posterů).

O šíři zahrnutých témat vypovídá i fakt, že po celou dobu 
kongresu probíhaly paralelně tři sekce. Jak bylo přislíbeno, řadu 

72. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
56. kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku
3. česko-slovenský otorinolaryngologický kongres
9.–11. 9. 2009, Národní dům na Vinohradech, Praha

Motto: Otorinolaryngologie na prahu 3. tisíciletí
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Co přinesla 13. světová konference
o karcinomu plic (13th World Conference on Lung Cancer)

Ve dnech 31. července až 4. srpna 2009 se konala v kalifornském 
San Franciscu 13. světová konference o karcinomu plic (13th World 
Conference on Lung Cancer). Tento kongres pořádá Mezinárodní 
asociace pro studium karcinomu plic (International Association 
for the Study of Lung Cancer – IASLC). V roce 2009 se konference 
účastnilo 6 000 odborníků z 87 zemí ze všech světadílů. Zaznělo 
450 přednášek a bylo prezentováno 1 500 posterů. Početné zastou-
pení měla i Česká republika.

V průběhu celého kongresu byl zdůrazňován především multi-
disciplinární přístup, a to v oblasti diagnostiky i léčby karcinomu 
plic. Pozornost poutaly práce věnované „maintenance therapy“ 
(udržovací léčbě), dále práce prezentující výsledky léčby inhibi-
tory tyrozinkinázy EGFR (receptor epidermálního růstového 
faktoru) a monoklonálními protilátkami EGFR. 

Velká pozornost byla věnována také dopadu zavedení nového 
systému k určení klinického stadia, který lépe reflektuje pro-
gnózu nemocných. 

V souvislosti s výše uvedeným byla v nejrůznějších souvislos-
tech zmiňována personalizovaná medicína a „targeted therapy“ 
(cílená léčba) (Hirsch et al. 2008).

Na základě zpracování výsledků mezinárodní databáze byla 
přehodnocena současná TNM klasifikace a byla navržena kla-
sifikace nová. Na základě této nové klasifikace bude možno lépe 
vyhodnotit prognózu pacientů a lépe rozhodnout o jejich léčbě. 
V nové klasifikaci je vytvořeno pět skupin velikosti nádoru, kdy 
cut-off jsou 2, 3, 5 a 7 cm. Satelitní nádorový uzel ve stejném la-
loku je nyní hodnocen jako T3, nikoli jako T4. Nádor prorůstající 
do mediastinálních struktur je hodnocen jako T4. Pokud je pří-
tomen pleurální výpotek, je to hodnoceno již jako M1. Nádor ve 
stejné plíci, ale v jiném laloku, je v novém systému hodnocen jako 
T4, nikoli jako M1. Pleurální diseminace a noduly v kontralaterál-
ní plíci budou klasifikovány jako M1A a vzdálené metastázy jako 
M1B (Giroux et al. 2009).

V souvislosti s udržovací léčbou byla opakovaně citována práce 
Bellaniho s kolektivem, která byla publikována v roce 2009. V té-
to studii byl pemetrexed použit jako udržovací léčba po 4 cyk-

Ohlédnutí…

Jana Skřičková

lech chemoterapie ve složení platinový preparát a cytostatikum 3. 
generace, pokud bylo dosaženo odpovědi. Při udržovací léčbě pe-
metrexedem bylo ve srovnání s placebem dosaženo u nemocných 
s adenokarcinomem celkového přežití 16,8 měsíce oproti 11,5 
měsíce a ve skupině s neskvamózní morfologií 15,5 měsíce oproti 
10,5 měsíce (Belani et al. 2009).

Velmi dobrých výsledků bylo dosaženo také při použití erloti-
nibu v udržovací léčbě. Ve studii SATURN byl erlotinib podá-
ván bezprostředně po minimálně čtyřech cyklech chemoterapie 
na bázi platiny a jeho účinek byl opět bezprostředně porovnáván 
s placebem. Udržovací léčba erlotinibem vedla k signifikantnímu 
zlepšení přežití bez progrese (PFS) a celkového přežití (OS) 
ve sledované populaci. Efekt erlotinibu byl nezávislý na EGFR IHC, 
EGFR FISH, CA-SSR1 i stavu KRAS. K signifikantnímu zlepšení 
PFS došlo u nemocných s „divokým“ i mutovaným typem EGFR. 
K signifikantnímu zlepšení celkového přežití (OS) došlo u nemoc-
ných s „divokým“ i mutovaným typem EGFR. U nemocných s mu-
tací EGFR v rameni s erlotinibem ještě nebylo dosaženo mediánu. 
Žádná z analýz sledovaných biomarkerů nepodporuje vyloučení 
některých nemocných z udržovací léčby erlotinibem (Cappuzzo et 
al. 2009a; 2009b).
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Udržovací léčbě byla věnována i randomizovaná, dvojitě zasle-
pená, placebem kontrolovaná studie fáze III (ATLAS). Tato studie 
porovnávala bevacizumab s erlotinibem nebo bez erlotinibu po 
ukončení 1. linie léčby režimem chemoterapie s bevacizuma-
bem u nemocných s lokálně pokročilým, rekurentním nebo meta-
statickým nemalobuněčným plicním karcinomem (NSCLC). Cílem 
práce bylo porovnání doby přežití bez progrese (PFS) u nemocných 
s pokročilým NSCLC, kteří byli randomizováni k léčbě bevacizuma-
bem plus erlotinibem, resp. k léčbě bevacizumabem plus placebem, 
po dokončení 4 cyklů chemoterapie s bevacizumabem bez progrese 
nemoci nebo významné toxicity. Přidání erlotinibu k bevacizu-
mabu po 4 cyklech chemoterapie s bevacizumabem významně 
zlepšilo přežití bez progrese (PFS; HR 0,722; p=0,0012). Zlepšení 
PFS bylo pozorováno v různých podskupinách, včetně podskupin 
určených pohlavím, histologií, věkem a anamnézou kouření (Mil-
ler et al. 2009; Johnson et al. 2009).

Pozornost začaly znovu poutat práce s gefitinibem, prvním in-
hibitorem tyrozinkinázové (TK) fosforylace v intracelulární části 
EGFR, se kterým jsme měli v České republice možnost pracovat 
v rámci časného přístupu v letech 2002–2004. Gefitinib prošel v po-
sledních letech rozsáhlým mezinárodním výzkumným programem 
s různými výsledky. Studie fáze III porovnávající gefitinib s „best 
supportive care“ (nejlepší podpůrnou léčbou) u pacientů léčených 
jednou nebo dvěma liniemi chemoterapie s refrakterním onemocně-
ním (studie ISEL) ukázala jen statisticky nevýznamné prodloužení 
přežití v rameni s gefitinbem (5,6 měsíce pro gefitinib vs. 5,1 měsí-
ce pro placebo, HR 0,89; p=0,087). Výsledek této studie způsobil, 
že gefitinib nebyl dlouho v Evropské unii registrován. V průběhu 
kongresu byla několikrát zmiňována studie INTEREST, která po-
rovnávala účinnost gefitinibu podávaného v dávce 250 mg/den 
s docetaxelem podávaným v dávce 75 mg/m2 jednou za 3 týdny 
u pacientů, kteří dostali alespoň jeden chemoterapeutický režim 
s platinou. Studie prokázala stejnou účinnost gefitinibu v po-
rovnání s docetaxelem při hodnocení celkového přežití (HR pro 
gefitinib vs. docetaxel 1,020; 96% CI: 0,905–1,150; kritérium non-
-inferiority bylo 1,154). Střední doba přežití byla u pacientů léče-
ných gefitinibem 7,6 měsíce a u pacientů léčených docetaxelem 8,0 
měsíců. Přestože byla publikována řada klinických faktorů, které 
zlepšují citlivost pacientů k léčbě inhibitory tyrozinkináz EGFR 
a které zlepšují výsledky léčby (nekuřáctví, Asiati, adenokarcinom 
a ženské pohlaví), ve studii INTEREST byly tyto faktory spojeny 
s prodloužením přežití jak u pacientů léčených gefitinibem, tak 
u pacientů léčených docetaxelem. Doba do progrese onemocnění 
byla shodná u obou skupin pacientů (Kim et al. 2008).

V souvislosti s gefitinibem bylo opakovaně upozorňováno na 
studii IPASS. Jedná se o studii fáze III, která zkoumala účinnost 
gefitinibu u nepředléčených pacientů s NSCLC. Ve studii probíha-
jící ve východní Asii byli nekuřáci nebo bývalí lehcí kuřáci s adeno-
karcinomem léčeni buj gefitinibem, nebo karboplatinou s doceta-
xelem. Riziko progrese onemocnění bylo výrazně nižší u pacientů 
léčených gefitinibem (HR 0,74; p<0,001). Léčba chemoterapií se 
jevila jako úspěšnější v prvních 6 měsících a léčba gefitinibem se 
jevila jako úspěšnější v průběhu následujících 16 měsíců sledování. 
Toto bylo nejspíše ovlivněno rozdílem doby do progrese v závislosti 
na přítomnosti mutace genu EGFR. U pacientů s mutací EGFR bylo 
riziko progrese významně nižší (HR 0,48; p<0,001) než v celkové 
populaci. Přítomnost mutace genu EGFR je dle této studie pre-

diktivním faktorem lepší odpovědi na léčbu gefitinibem než 
na léčbu konvenční chemoterapií. Předběžné výsledky celkového 
přežití ukazují shodu pro gefitinib ve srovnání s konvenční chemo-
terapií (HR 0,91; 95% CI: 0,76–1,10; medián 18,6 vs. 17,3 měsíce) 
a další sledování pokračuje (Mok et al. 2009).

Dále byla pozornost věnována postavení monoklonální 
protilátky EGFR cetuximabu v léčbě NSCLC. Preparát inhibuje 
angio genezi a metastazování, indukuje apoptózu a blokuje reparační 
mechanismy. Jako nežádoucí účinky byly při léčbě cetuximabem 
pozorovány hypersenzitivní reakce a kožní vyrážky. Publikovaná 
studie fáze III (FLEX) ukázala, že ve skupině nemocných s NSCLC 
léčených cetuximabem společně se standardní chemoterapií 
platinovým derivátem s cytostatikem 3. generace byl medián 
přežití delší (15 měsíců) než ve skupině nemocných léčených 
pouze konvenční chemoterapií. Dobrý efekt cetuximabu v léčbě 
NSCLC byl zaznamenán i při kombinaci cetuximabu s radioterapií 
a chemoterapií s cisplatinou. Zatím nebyl v případě NSCLC 
zaznamenán rozdíl v odpovědi na léčbu cetuximabem podle mutací 
KRAS a EGFR (Pirker et al. 2008).

Na základě informaci získaných v rámci kongresu nelze 
vyloučit následující vývoj v pneumoonkologii:

K pokračovací léčbě NSCLC v případě neskvamózní histologie 
bude užíván i pemetrexed (Belani et al. 2009). Podání erlotinibu 
se rozšíří i na léčbu pokračovací (Cappuzzo et al. 2009a; 2009b). A 
nelze vyloučit ani společnou terapii bevacizumabem a erlotini-
bem v pokračovací léčbě (Miller et al. 2009; Johnson et al. 2009). 
Rovněž se předpokládá registrace a kategorizace gefitinibu pro léč-
bu všech linií nemocných s pokročilým a metastazujícím NSCLC, 
u kterých byly prokázány mutace genu EGFR (Kim et al. 2008; 
Mok et al. 2009). Stejně tak se počítá s kategorizací pemetrexedu 
v kombinaci s chemoterapií pro 1. linii léčby NSCLC, pokud bude 
morfologická diagnóza adenokarcinom nebo velkobuněčný karci-
nom (Scagliotti et al. 2008). Bevacizumab bude užíván v terapii 
nemocných s neskvamózním NSCLC již v první linii léčby společně 
s konvenční chemoterapií (Sandler et al. 2006; Reck et al. 2009). 
Nelze vyloučit, že v následujících letech bude v první linii léčby 
NSCLC podáván i cetuximab společně s konvenční chemoterapií 
(Pirker et al. 2008). Nadále budou intenzivně probíhat klinické 
studie s dalšími preparáty biologické léčby, a to především s tako-
vými, které působí na více receptorů. Výše uvedené léčebné po-
stupy budou vyžadovat přesnou morfologickou diagnostiku 
a dostupnost molekulárně-genetických metod.
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Co může nejen pacienta s respiračním 
onemocněním potkat na cestách?

Název VII. Konference pneumologické sekce ČAS napoví-
dá, že byla věnována možným rizikům při cestování. Konference se 
konala 24. října v krásném prostředí Nového Adalbertina v Hradci 
Králové a zúčastnilo se jí 67 sester, resp. zdravotnických pracov-
níků nelékařů.

Současná doba nám všem nabízí mnoho možností kam se vy-
dat na dovolenou. Můžeme navštívit všechny kontinenty, můžeme 
lenošit na různých plážích světa, potápět se, opalovat, ochutnávat 
exotické pokrmy, hledat sexuální zážitky nebo můžeme zdolávat 
vrcholy hor. I naši pacienti rádi cestují a ptají se nás na rizika spo-
jená s cestováním. Pokud se vydáme do dalekých zemí, většinou 
musíme použít jako dopravní prostředek letadlo. 

Právě Bezpečnou leteckou dopravou se zabýval ve svém sdě-
lení primář MUDr. Viktor Kašák (Lerymed Praha). Letadlem ces-
tuje asi 2 miliardy osob ročně, z toho 5 % pasažérů má zdravotní 
obtíže. Z toho respiračních obtíží je 10 %, nejčastěji astmatických 
(33 %). Od roku 2004 mají posádky letadel na palubě inhalační 
bronchodilatační lék včetně inhalačního nástavce. Pohotovostní 
kyslík je možno podávat během letu v průtoku 2–4 litry za minu-
tu. Nejčastěji vyhledávají lékařskou pomoc po letu pacienti s plic-
ní fibrózou a u dětí je nejzávažnějším problémem cystická fibróza. 
U dlouhých letů nad 6 hodin je 4krát větší riziko vzniku tromboem-
bolické nemoci, zejména pro pasažéry sedící mimo uličku, protože 
se pohybují mnohem méně než pasažéři sedící do uličky. Ohroženi 
jsme v kabině letadla i závažnými infekčními nemocemi např. tu-
berkulózou, mexickou chřipkou, SARS.

Následovaly dvě přednášky as. MUDr. Vladimíra Koblížka 
(Plicní klinika Hradec Králové). První byla věnována Akutním 
respiračním poruchám spojeným s potápěním. Zdravotní pro-
blémy se projeví u 5–34 osob na 100 000 potopení. Nejčastějším 
problémem je dekompresní nemoc (DCS), která může nastat při 
rychlém vynoření a u dehydratace a projevuje se neuromuskulár-
ními obtížemi (bolest, únava), a respiračními obtížemi (dušnost). 
Druhým nejčastějším rizikem je barotrauma a nejzávažnějším je 
plynová arteriální embolizace (AGE), která relativně často končí 
fatálně. Léčbou je pobyt postiženého hyperbarické komoře někdy 
i opakovaně. Obecně je potápění kontraindikováno u osob např. 
s diagnózou tachyarytmie, otevřeného foramen ovale, emfyzému, 
nekompenzovaného astma bronchiale, cystické fibrózy, pneumoto-
raxu v anamnéze, epilepsie, diabetes melitus na inzulínu atd.

Ve druhém sdělení jsme se přenesly z hlubin do výšek a dozvě-
děly jsme se mnoho zajímavého o Akutní horské nemoci (acute 
mountain sickness – AMS). AMS je převážně neurologický syn-

Zpráva

Eva Feketeová

drom vznikající při 1–2denním pobytu u neadaptovaných jedinců 
ve výšce nad 2000 metrů nad mořem. Až 60 % osob dostane AMS 
ve výšce 4–5 tisíc metrů. Neléčená AMS může postupně progre-
dovat do nekardiálního plicního edému (high-altitude pulmonary 
edema – HAPE) a při dalším vzestupu výšky je riziko rozvoje už 
potenciálně fatálního výškového mozkového edému (high-altitude 
cerebral edema – HACE). U AMS je třeba, kromě farmakologické 
léčby, klid, aklimatizace event. sestup do nižší nadmořské výšky, 
u HAPE i HACE je sestup nezbytný.

Na dovolené se můžeme také potkat s HIV infekcí. Jaké může 
být Postižení plic u pacientů s HIV infekcí nám vysvětlil MUDr. 
Jaroslav Kapla (Klinika infekčních nemocí Hradec Králové). AIDS 
– Acquired Immunodeficiency Syndrome (syndrom získané imu-
nodeficience) – je stav, který vzniká v důsledku destrukce funkcí 
imunitního systému, především jeho buněčné složky při infekci vi-
rem HIV. Postupná likvidace obranyschopnosti vede k rozvoji ter-
minálního stadia AIDS s manifestací oportunních infekcí, nádorů, 
kachexie, encefalopatie a končí smrtí. Z plicních postižení je nejčas-
tější pneumocystová pneumonie, která postihuje 20–40 % neléče-
ných pacientů s AIDS. Následuje maligní postižení plic – Kaposiho 
syndrom je multiorgánová malignita, která v 10–15 % postihuje 
i plicní parenchym a Lymfom, který je druhou nejčastější maligni-
tou u pacientů s HIV infekcí. Asi u 4 % pacientů s AIDS se vysky-
tuje tuberkulóza, vzácnější jsou plicní mykózy a intersticiální pne-
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umonitida. V současné době žije na světě asi 33 miliónů lidí s HIV 
infekcí, nejvíce v Jižní Africe (23 miliónů) a v Jižní a Východní Asii 
(4 milióny). V České republice se stále zvyšuje počet nemocných 
s HIV infekcí, v roce 2008 to bylo téměř 1 200 osob a nejčastějším 
přenosem nákazy je sex (85 %).

Horkým tématem posledních měsíců je Mexická chřipka, kte-
rá se právě díky cestování letadly velmi rychle šíří světem a proto 
WHO vyhlásila pandemii. Jak se před mexickou, prasečí, novou 
chřipkou (H1N1) chránit, jaké jsou její příznaky, jak postupovat, 
když onemocníme a kdo patří mezi nejvíce ohrožené nám řekl 
MUDr. Viktor Kašák. Počet nemocných každým dnem stoupá, 
v ČR máme nyní asi 300 nemocných a 1 úmrtí. Inkubační doba je 
7–10 dní, přenáší se kapénkovou infekcí, proto je dobře se v ordi-
nacích chránit respirační polomaskou s ventilem. Rizikové skupi-
ny jsou stejné jako u sezónní chřipky, nejvíce je postižena věková 
kategorie 10–19 roků. Stejný je klinický obraz s náhlým začátkem, 
horečkou a příznaky akutní respirační infekce. 

První blok přednášek zakončila primářka MUDr. Irena Krč-
mová (Ústav klinické imunologie a alergologie Hradec Králové) 
sdělením Alergie nemá dovolenou. I na druhém konci světa nás 
může postihnout alergická reakce v horším případě anafylaxe. Vý-
skyt anafylaktických reakcí narůstá ve světě i v ČR. V ČR máme 
asi 2000 hospitalizací ročně pro závažné alergické reakce a 5 lidí 
v důsledku nich zemře. Nejen na dovolené je třeba dávat pozor na 
potraviny, protože způsobují 50 % všech anafylaktických reakcí. 
Nejčastěji jsou to reakce na ořechy, luštěniny, ryby, korýše, mlé-
ko, vejce, exotické ovoce atd. Další nebezpečím pro vznik alergic-
ké reakce jsou hmyzí jedy. Na cesty by pacienti s ananfylaktickou 
reakcí v anamnéze měli být vybaveni, kromě běžných léků – anti-
histaminik a inhalačního bronchodilatačního léku, také kortiko-
idem v tabletách a autoinjektorem. Paní primářka nás seznámila 
i se správnou léčbou postiženého ve zdravotnickém zařízení a nut-
ností znát postup při kardiopulmonální resuscitaci.

Neotravte si dovolenou byl trefný název pro sdělení vrchní 
sestry Mgr. Jany Zelenkové (Pneumologická klinika FN Motol), 
která zahájila druhou část konference. Zabývala se příčinnou růz-
ných otrav a seznámila nás s celou řadou prostředků, ve kterých se 
vyskytují nebezpečné jedy a jaké jsou příznaky jednotlivých otrav 
a jejich léčba. Patří mezi ně léky, chemické přípravky používané 
v domácnosti, rostliny, houby, zmijí jed, alkohol a další. Celá před-
náška byla obohacena obrázkovou dokumentací a telefonním čís-
lem Toxikologického informačního střediska (224 919 293), kde 
nám dají potřebné informace.

S další velice závažnou a rychle progredující nemocí SARS nás 
seznámil MUDr. Viktor Kašák. SARS – severe acute respiratory 
syndrome (těžký akutní respirační syndrom) je příkladem celosvě-
tového rozšíření infekční nemoci leteckou dopravou. Přenáší se ka-
pénkovou infekcí, tělními sekrety, nozokomiální infekcí, kontami-
novanýma rukama nebo kontaminovaným materiálem. Projevuje 
se nejdříve prodromálními příznaky (horečka, třesavka, myalgie, 
bolesti hlavy) následují respirační příznaky (kašel, dušnost, respi-
rační selhání) a končí GIT příznaky (vodnaté průjmy s příměsí krve 
a hlenu). Prognóza tohoto onemocnění je vážná a může se s ní se-
tkat každý lékař i zdravotní sestra.

Následovaly Kazuistiky z plicních ordinací, které si pro nás 
připravila vrchní sestra Bc. Eva Prchalová (Plicní klinika FN Hra-
dec Králové). První kazuistika pacientky s astmatem ukázala na 
laxní přístup zdravotnického personálu jednoho oddělení FN. Přes 
opakované sdělení pacientky, že trpí alergií na peří, byla pacientka 
uložena na lůžko s péřovým polštářem. Následovalo prudké zhor-
šení klinického stavu pacientky a nutnost hospitalizace na Plicní 
klinice. Podobné téma měla i druhá kazuistika. Pacientka s těžkým 
perzistujícím astmatem udávala alergii na dezinfekční roztoky. Při 
hospitalizaci ve FN po ranním úklidu oddělení bylo nutné plicní 
konzilium pro náhlé zhoršení stavu.

Závěr konference patřil předvánočnímu času. Vrchní sestra 
Eva Feketeová (Lerymed Praha) si připravila kazuistiku s názvem 
Krásný čas adventní. Pro pacienta čas adventní nebyl příliš krásný, 
protože jeho výlet do Rakouska v čase adventním skončil hospitali-
zací. Při projížjce kočárem taženým koňmi zasněženým městečkem, 
zabalený do deky pocítil náš pacient se středně těžkým perzistují-
cím astmatem pod kontrolou, náhlou dušnost. Nestačil ani použít 
záchranný lék a upadl do bezvědomí. Přivolaná rychlá záchranná 
služba mu poskytla první pomoc a odvezla ho k hospitalizaci. Po 
4 dnech byl pacient převezen sanitou do FN Motol a po kontrole 
propuštěn domů. Sám pacient tuto závažnou exacerbaci astmatu po 
kontaktu s koněm označil slovy: „bylo to jak kopnutí koněm“. 

Eva Feketeová 
LERYMED spol. s r. o.
Mašovická 479/17
142 00 Praha 4-Libuš
e-mail: feketeova@lerymed.cz

Konference Pneumologické sekce ČAS s tématem 

Co může nejen pacienta s respiračním onemocněním potkat na cestách? 

bude uspořádána také v Praze, dne 6. února 2010

oznámení
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Kapitoly z historie

Jan Nepomuk Čermák
(17. 6. 1828 – 16. 9. 1873)

Jan Nepomuk Čermák (v literatuře často uváděn také jako Jo-
hann Nepomuk Czermak – tak se i podepisoval) byl prvním Če-
chem, který byl uváděn ve světovém písemnictví jako významný 
endoskopista. Faktem je, že je považován za jednoho ze zakladatelů 
laryngologie a také za spoluobjevitele laryngoskopu.

Narodil se v Praze v rodině váženého lékaře Jana Čermáka (lé-
kařem byl i jeho strýc – profesor fyziologie na vídeňské univerzitě 
– a také jeho bratr). Dodejme, že měl čtyři sourozence (dva bratry 
a dvě sestry), z nichž bezesporu nejslavnějším byl malíř Jaroslav 
Čermák (1830–1878). Rodina Čermákových byla silně vlastenec-
ky založena a často ji navštěvovali mnohé české pokrokové osob-
nosti – historik František Palacký (1798–1876), zakladatel So-
kola Miroslav Tyrš (1832–1884), spisovatelka Božena Němcová 
(1820–1862) nebo slavný přírodovědec Jan Evangelista Purkyně 
(1787–1869). Právě ten po smrti hlavy rodiny slíbil matce dvanác-
tiletého Jana, že „se jej ujme jako vlastního syna“ (později uvidíme, 
že svá slova tak úplně nedodržel).

Po absolvování gymnázia se Jan Čermák zapsal na studium me-
dicíny na pražské univerzitě. Zažil zde i revoluční rok 1848. Stál 
uvědoměle v čele pokrokového hnutí mezi studenty a velel legii 
mediků. Podepsal petici za svobodu učení a byl mezi těmi, kteří 
s profesorem Karlem Patrubanem hájili s pouhými 15 puškami 
Karolinum proti Windischgrätzovým granátníkům. A je to také 
on, kdo na známém obraze z tohoto boje mává bílým šátkem, aby 
zabránil dalšímu zabíjení. Připomeňme, že jeho bratr, již zmíně-
ný malíř Jaroslav Čermák, namaloval pro legii mediků korouhev, 
kterou studentům darovala paní Nádherná, manželka ředitele lé-
kařských studií.

Pro Jana Čermáka jsou typická slova, jak „cizinou jsme bloudi-
li“. U něho to začalo již při studiu medicíny – zahájil je v Praze, 
pokračoval v nich ve Vídni, Vratislavi a Würzburgu, aby je dokon-
čil opět ve Vratislavi. Poté obhájil v Praze doktorskou disertaci 
prací o mikroskopickém složení zubů a začal pracovat jako asis-
tent ve Fyziologickém ústavu u Jana Evangelisty Purkyně. Pod 
jeho vedením se Čermák začal věnovat zkoumání zraku, zejména 
akomodaci oka, přizpůsobivosti oka na vidění na dálku i na blíz-
ko. Výsledkem byla jeho první práce nazvaná „K fyziologii zraku“, 
kterou se v roce 1853 habilitoval na docenta. 

Následně se pustil do zkoumání kožních nervů – výsledky 
svého bádání zveřejnil ve studii „O místním vnímání kůže“. V roce 
1855 přijal nabídku na místo profesora fyziologie na univerzitě 
v rakouském Štýrském Hradci. Zde se začal blíže zabývat fyziolo-
gií řečových ústrojí, studiem hlasivek a hrtanu, v čemž pokračoval 
na univerzitě v polském Krakově, kam po roce přešel. Za další dva 
roky jej již můžeme sledovat na univerzitě v Budapešti, kde rovněž 
vedl katedru fyziologie.

V roce 1860 se vrátil do Prahy, přihlásil se za člena sboru 
pražských lékařů a zřídil si jako soukromý učenec vlastní ústav. 
Usiloval o to, aby získal mimořádnou profesuru fyziologie na lé-
kařské fakultě pražské univerzity (vedle řádné profesury Purky-
ňovy). A právě rodinného přítele Jana Evangelistu Purkyně žádá 
o přímluvu v této záležitosti. Odpověj velkého přírodovědce je 
překvapující: „… ale vy chcete být můj kolega, v mém vlastním oboru! 
To by byl ode mě extrémní nesmysl, při vší mé liberálnosti…“ (citace je 

Josef Švejnoha
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z knihy Otakara Matouška „Lékaři a přírodovědci doby Purkyňo-
vy“). Poněkud překvapivý názor, který bychom od velkého české-
ho vědce asi neočekávali.

Zklamaný Čermák tak po pětiletém působení v Praze odchází 
znovu do ciziny, do Německa. Nejprve jako profesor fyziologie do 
Jeny a později zakotví na univerzitě v Lipsku. Tady věnuje vlastní 
jmění na vybudování fyziologického ústavu a laboratoře s velkou 
posluchárnou, určenou pro širší veřejnost. Jedná se o první popu-
larizační síň pro demonstrace a pokusy pro veřejné lidové přednáš-
ky. Zabýval se zde také mj. zkoumáním hmatových tělísek, pulsu 
i hypnózou u zvířat. V Lipsku také umírá na cukrovku.

A nyní se vra]me k jeho největšímu objevu – vynálezu laryn-
goskopu. Není to tak úplně jednoduché a proto začneme poněkud 
zeširoka. Slovenský historik medicíny Ján Junas uvádí, že v roce 
1841 německý praktický lékař Fridrich Hoffmann poprvé pou-
žil okrouhlé zrcátko, aby se mohl podívat dovnitř lidského ucha. 
Seškrábal uprostřed zrcátka amalgámovou vrstvu a vytvořil si tak 
otvor pro pozorování pouhým okem. K pohledu dovnitř vnějšího 
zvukovodu využíval odrazu slunečního světla v zrcátku. O několik 
let později jiný německý lékař A. F. Tröltsch použil na vyšetřová-
ní ucha mírně dovnitř ohnuté zrcátko s malým otvorem uprostřed, 
které si upevňoval na čelo zvláštním popruhem. Světlo světa tak 
spatřilo čelní zrcátko, které dnes patří k základní výbavě každého 
otorinolaryngologa.

Mluvíme o tom podrobně proto, že právě toto „ušní zrcátko“ 
bylo vzorem pro získání pohledu do hlasivek a hrtanu živého člo-
věka. Zajímavé je, že nyní nenastupuje jako průkopník lékař, ale 
učitel hudby Manuel Garcia (1805–1906). Chtěl vědět, co se děje 
s hlasivkami a hrtanem při zpěvu. Lékaři v Paříži a v Londýně mu 
nedokázali odpovědět a tak se v roce 1854 při pobytu v Paříži po-
kusil sám. Rakouský historik medicíny Hugo Glaser ve své knize 
„Vývoj moderního lékařství“ vypráví, jak si Garcia sehnal u známého 
mechanika a výrobce přístrojů Charriera malé zrcátko s dlouhým 
držátkem, určené původně pro zubní lékaře. Zakoupil k němu ještě 
jedno větší ruční zrcátko a odešel s ním ke své sestře. Pak jej po-
ložil na čípek svého měkkého patra, větším zrcátkem na něj vrhl 
sluneční světlo a viděl v něm svůj hrtan v celém jeho rozsahu.

Garcia nebyl lékař a tak i když o svém objevu napsal malý člá-
nek do novin, jeho vynález zapadl. Přesto se však o něm dozvě-
děli v roce 1857 dva lékaři – vídeňský profesor Ludwig Thürck 
(1810–1868) a náš Jan Nepomuk Čermák. Thürck v podstatě 

opakoval Garciův pokus ve Všeobecné nemocnici ve Vídni. Se-
strojil si po řadě předběžných pokusů na mrtvolách i živých lidech 
snadno použitelný přístroj, který však byl stejně jako Garciův od-
kázán na sluneční světlo. Thürck proto musel své práce často na 
celé měsíce přerušit. 

A tady přichází příležitost pro Čermáka, který znal Garciovu 
práci a pracoval se zrcátky vypůjčenými od profesora Thürcka. Při 
svém působení na lékařské fakultě na univerzitě v Krakově zdo-
konalil prohlížení hrtanovým zrcátkem použitím umělého svět-
la a učinil je tak nezávislým na slunečním světle. K vrhání světla 
na krční zrcátko použil malý čelní reflektor s malým otvorem ve 
středu, který se od té doby stal téměř symbolem lékaře. Podal také 
přesný postup prohlížení hrtanu.

Jan Nepomuk Čermák vystoupil se svým sdělením před od-
bornou veřejností sice dříve než Thürck, ale k jeho cti přiznejme, 
že na jednom zasedání Společnosti vídeňských lékařů přiznal jeho 
prioritu. Na Světové výstavě v Londýně byl nemocnými nejvíce ob-
léhán právě Čermák. Nicméně od té doby trvá spor o prvenství vy-
nálezu krčního zrcátka. V historii lékařské vědy jsou vzpomínána 
všechna tři jména. Čermák však přesto těžce nesl, že francouzská 
Akademie cenu za objev laryngoskopu rozdělila. 

Dalo by se však říci, že Čermák má v galerii objevitelů lékař-
ských přístrojů určitý bonus navíc. Při svém působení na univer-
zitě v Budapešti totiž vynalezl nový způsob přímého vyšetřování 
nosní dutiny pomocí zvláštního zrcátka, který se odborně nazývá 
rinoskopie (i tento pojem do lékařské terminologie zavedl právě 
Čermák). Dodejme s hrdostí na bývalý společný československý 
stát, že tuto Čermákovu vyšetřovací metodu zdokonalil v Budapeš-
ti slovenský lékař ]udovít Markušovský (1815–1893), pozdější 
významný organizátor zdravotnictví v Uhersku.

Přínos Čermákových objevů nebyl jen pro obor laryngologie. 
Právě objev hrtanového zrcátka podnítil lékaře i výrobce ke kon-
struování dalších lékařských přístrojů, např. pro prohlížení mo-
čového měchýře.

Mgr. Josef Švejnoha
U Kombinátu 39
100 00 Praha 10

6. celostátní konference Umělá plicní ventilace
16.–18. 2. 2010, Mladá Boleslav

Sekretariát konference:
GUARANT International, Opletalova 22, 110 00 Praha 1
Hana Tesaříková, tel: 284 001 444, fax: 284 001 448
e-mail: upv2010@guarant.cz

Bližší informace a on-line registrace:
www.upv2010.cz
termín včasné registrace: do 31. prosince 2009 

pozvánka
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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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