Editorial

O naději a důvěře
Posledních více než deset let slýchám stále dokola řeči tu o kolapsu zdravotnictví, tu o nezbytných reformách, informace o tom, jak naše zdravotnictví beznadějně zaostává za vyspělým světem, nebo je naopak vzorem pro další země. S unavující pravidelností vídám každoročně na postu ministra novou tvář s velkými plány,
řečmi a programy.
Nebudu sám, kdo již řadu let vnímá tyto řeči jako monotónní šum, který netřeba brát vážně a jehož obsahem
netřeba se zabývat, neb stejně nic neváží a na péči o naše zdraví žádný vliv nemá. Občas mi bylo trochu líto, že
ministrem je lékař – vždy, mohl být lidem užitečný někde v nemocnici nebo ambulanci.
Současný ministerský tým, jehož hlavou je pan Tomáš Julínek, jsem tak zpočátku pozoroval také se značným
odstupem. Když jako jedno z prvních opatření, které zaznamenala i laická veřejnost, zaváděl regulační poplatky,
byl jsem značně skeptický. Nepřišly mi totiž tak významné a současně bylo zjevné, že další daň, by, nevysoká,
přinese řadu kontroverzí a rozlícený odpor populistů. Logicky – poplatek je dennodenně na očích – narozdíl od
zdravotního pojištění, které většina z nás platí ve výši o dva řády vyšší.
Jak velmi jsem se mýlil… Ano, poplatky vzbudily odpor. A pochopitelně nejvyšší tam, kde plní svou regulační funkci. Ale na druhé straně skutečně fungují! Po letech běhání v kruhu někdo přišel s opatřením, které dokáže
brzdit nadbytečné zdravotní výdaje, nutí nás pacienty uvažovat o ekonomické stránce léčby (alespoň zprostředkovaně), redukuje nadbytečné výkony i preskripci. Současně, jako svůj vedlejší produkt, přinese řadu informací
o fungování systému i jeho prvcích. Snad nejdůležitější je ta nejtriviálnější z nich – poplatky podaly nezpochybnitelný důkaz, že ekonomické stimuly fungují i při naší péči o vlastní zdraví.
Nejde o opatření, které zachrání naše zdravotnictví, ale mne jeho funkčnost a promyšlenost vedla k tomu,
že jsem svého ministra zdravotnictví začal brát vážně, začal jsem naslouchat jeho plánům a vizím. Škoda jen,
že prosadit zásadnější opatření, jako je třeba transformace zdravotních pojiš,oven, bude (jak naznačuje situace
v našem parlamentu) pro tento tým politicky nesnadné, ne-li přímo nemožné. Na zdravotní pojištění hodné svého
jména – které by více připomínalo pojištění a méně zdravotní daň – si tedy, zdá se, ještě budeme muset počkat.
Nemohu kvaliﬁkovaně a fundovaně posoudit všechny plány současného ministra zdravotnictví, ale poprvé po letech má ministr mou důvěru. Myslím, že můžeme mít alespoň naději.
Karel Vízner
šéfredaktor

Obrázek na obálce:
Javor
(Acer) sp.
Javory jsou stromy (řidčeji
keře) rozšířené v mírném
až subtropickém pásu severní polokoule. Javor se
u nás vyskytuje jak v několika původních domácích druzích (klen, mléč),
tak je v mnoha exotických druzích pěstován
v arboretech a parcích.
Dřevo javoru se stavbou
podobá buku, má přibližně
stejnou hmotnost i hustotu – u javoru mléčného je
žlutobílé, u babyky mírně
narůžovělé. Javorové dřevo se velmi dobře obrábí,
proto je oblíbeno řezbáři
a výrobci hraček. Pro svou
nádhernou barvu je velmi
žádané také v nábytkářství.
Získávání cukru z javorové mízy je široce rozšířeno
především v Severní Americe. Již méně je známo, že
i Čechách se cukr získával
touto cestou. První experimenty začaly již za Marie
Terezie a rozmach nastal
v době napoleonských válek, kdy z hospodářských
i politických důvodů nebylo možné dovážet třtinový cukr (získávání cukru
z cukrové řepy tehdy u nás
ještě nebylo využíváno).
V neposlední řadě je jeden z domácích druhů
javorů – babyka – zdárně užíván pro opakované
trápení žáčků – vždy býval
součástí vyjmenovaných
slov. Při usilovném tréninku psaní y v tomto slově
jej zřejmě většina z nás
píše bezchybně, ale jen
někteří tuší, že jde o krásnou dřevinu naší přírody.
(foto Mgr. Karel Vízner – GEUM)
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Ektopická linguální štítná žláza –
neobvyklý případ obstrukce polykacích
a dýchacích cest a jeho řešení
Zdeněk Dufek1, Lukáš Školoudík1,
Petr Čelakovský1, Miroslav Podhola2,
Jaroslav Růžička1
1
2

Klinika ORL, LF UK v Hradci Králové
Fingerlandův patologický ústav, LF UK v Hradci Králové

Souhrn:
Autoři popisují vzácný případ obstrukce horních polykacích a dýchacích cest ve spojení s ektopickou linguálně uloženou štítnou žlázou. Vedle etiopatogenetického rozboru
a symptomatologie se článek zabývá diagnostikou a terapií tohoto onemocnění.

Klíčová slova:
 obstrukce dýchacích cest
 ektopická štítná žláza
 suprahyoidní
faryngotomie

Summary:
Ectopic lingual thyroid gland – an unusual cause of the swallowing and breathing
pathways obstruction
The authors describe the unusual case of the obstruction of the upper swallowing
and breathing pathways associated with the ectopic, lingually situated thyroid gland.
Additionally to the etiopatogenic analyze and sings and symptoms of this condition,
the diagnosis and therapy are also discussed in this article.

Key words:
 the breathing pathways
obstruction
 the ectopic
thyroid gland
 the suprahyoidal
pharyngotomy

Dufek, Z., Školoudík, L., Čelakovský, P., Podhola, M., Růžička, J. Ektopická linguální štítná žláza – neobvyklý případ obstrukce polykacích a dýchacích cest a jeho řešení. Kazuistiky v alergologii, pneumologii
a ORL 5, č. 2: 4 –7, 2008.

Úvod:
Štítná žláza se zakládá ve 4. týdnu embryonálního života ve faryngeální části primárního střeva ventrálně v krajině, která odpovídá
v dospělosti foramen coecum jazyka. Při sestupu základu štítné žlázy (ŠŽ) do místa jejího deﬁnitivního pretracheálního uložení zůstává v této dráze kanálek vystlaný epitelem, označovaný jako ductus
thyreoglossus. Jeho horní část (ductus lingualis) sahá od foramen
coecum k jazylce, dolní (ductus thyreoideus) od jazylky ke štítné
žláze. V 5. týdnu života ductus běžně zaniká. V některých případech
neobliteruje, pak může vzniknout cysta nebo sekundárně i píštěl ve
střední čáře na krku (Pellant 1976). Perzistence thyreoglosálního
duktu je udávána až v 7 % případů (Chandra et al. 2001).
Ektopie (ekto – jiný, druhý, topie – místo) štítné žlázy vyjadřuje její umístění na neobvyklém, atypickém místě. Tyto případy jsou vzácností, do roku 2000 je uváděno v české a slovenské
literatuře 9 případů takto lokalizované ŠŽ (Astl et al. 2000). První linguální ektopie štítné žlázy byla popsána Hickmanem v roce
1869, autor ve svém článku hovoří o štítné žláze na kořeni jazyka
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(Tojo 1998). Nejčastější ektopií ŠŽ je její linguální pozice, popisovaná až v 90 % případů. Méně často se může jednat o polohu
sublinguální, thyreoglosální a intralaryngeální (Basaria et al. 2001;
Tincani et al. 2004).
V literatuře je uváděno i raritní uložení ŠŽ v jícnu, perikardu,
mediastinu, žlučníku, retroperitoneu, oblasti tureckého sedla a na
bránici (Tincani et al. 2004; Yoon et al. 2007). Klinicky se ektopická
linguálně uložená ŠŽ projevuje obstrukcí polykacích a dýchacích
cest. Postupným růstem útvaru na kořeni jazyka dochází ke vzniku huhňavosti a může se objevit i krvácení, u dětí někdy dochází
k inspiračnímu stridoru až k akutní nádechové dušnosti (Tincani
et al. 2004). U linguálních ektopií ŠŽ bývá nejčastěji popisována
hypotyreóza (Tojo 1998), výjimečně může být zvýšená funkce takto
lokalizované štítné žlázy (Abdallah-Mata et al. 2002).

Kazuistika:
Na naše pracoviště byla přijata koncem roku 2007 čtyřiatřicetiletá žena s linguálně umístěnou strumou (obr. 1). Na netypicky
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Obr. č. 3. MR, hyperintezní kulovitá tkáň ektopické štítné žlázy na kořeni jazyka v T1 váženém zobrazení, sagitální
projekce

Foto z archivu autorů

Foto z archivu autorů

Obr. č. 1: Pohled do orofaryngu – kulovité vyklenutí na kořeni jazyka je tkáň linguální štítné žlázy

Obr. č. 2: Kulovitý ohraničený útvar na kořeni jazyka je ektopickou štítnou žlázou. Zobrazení MR v sagitální projekci,
T2 vážený obraz

Foto z archivu autorů

Foto z archivu autorů

Obr. č. 4: Místo zevního přístupu k ektopické štítné žláze,
dýchací cesty zajištěny tracheostomií

umístěnou štítnou žlázu upozornily intubační obtíže, které se objevily během císařského řezu v roce 2005. Následné endokrinologické vyšetření včetně aspirační biopsie a magnetické rezonance (MR)
potvrdilo diagnózu hypofunkční linguální ŠŽ bez přítomnosti v její
typické pretracheální lokalitě. Endokrinologem byla doporučena
hormonální terapie levothyroxinem (Letrox). V průběhu dvouletého sledování na endokrinologii i přes hormonální blokádní terapii
došlo k postupnému narůstání ektopické žlázy s dysfagickými obtížemi, váhovým úbytkem a intermitentní klidovou dušností v době infektů horních cest dýchacích. Z důvodu obstrukce dýchacích
a polykacích cest žlázou endokrinolog doporučil její chirurgické
odstranění a pacientka byla odeslána na naše pracoviště.
ORL vyšetření a MR prokázaly kulovitou rezistenci o průměru
do 45 mm (obr. 1, 2, 3). Lokální nález na kořeni jazyka indikoval
zákrok ze zevního přístupu – suprahyoidní faryngotomii s přechodným zajištěním dýchacích cest (obr. 4, 5).

Na začátku výkonu byla provedena mediální tracheostomie
a pacientka přeintubována tracheostomatem. Potom ve výši hyothyreoidní membrány mobilizovány kožně-svalové laloky s obnažením jazylky a oddělením suprahyoidních svalů. Polykací cesty
byly otevřeny ve výši epiglotických valekul, nahmatána ektopická ŠŽ vtlačující se do kořene jazyka. Žláza odstraněna za pomoci
harmonického skalpelu. Na závěr výkonu zavedena nazogastrická
sonda a naloženy ﬁxační stehy, kterými byl přitažen kořen jazyka
k jazylce. Postupně šita rána v jednotlivých anatomických vrstvách,
zaveden Redonův odsavný drén.
Operace a pooperační období bez komplikací. Na dobu čtyř dní
byly polykací cesty zajištěny nazogastrickou alimentační sondou.
Do týdne bylo možné pacientku dekanylovat a sedmý pooperační
den odstranit stehy z klidné rány na krku. Histologicky byla veriﬁkována tkáň ŠŽ bez typického pouzdra a bez maligních struktur.
Pacientka byla propuštěna 10. den po operaci. Při první kontrole
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Obr. č. 7: Histologický preparát (barvený hematoxylinem eozinem) na řezu jsou typické struktury štítné žlázy, které volně přecházejí do svalstva kořene jazyka; není patrno pouzdro štítné žlázy

Foto z archivu autorů

Foto z archivu autorů

Obr. č. 5: Linguální štítná žláza těsně před exstirpací – v dolní části operačního pole je vidět jazylka

Foto z archivu autorů

Obr. č. 6: Preparát odstraněné ektopické linguální štítné žlázy

za měsíc od propuštění byl defekt na kořeni jazyka vyhojen, operační rána zevně na krku i v místě dočasné tracheostomie zahojena. Polykací obtíže u pacientky vymizely do 5. měsíce po operaci.
Nemocná je nadále sledována endokrinologem v místě bydliště
a užívá hormonální substituci.

Diskuse:
Linguální ektopie štítné žlázy je charakteristická svou přítomností ve střední části kořene jazyka mezi hrazenými papilami a epiglotis. Její rozšíření je asi 1:100 000, 3–7krát častěji se
vyskytuje u žen (Astl et al. 2000; Basaria et al. 2001; Yoon et
al. 2007). Nejčastěji bývá diagnostikována ve věku okolo 40 let.
U 70–75 % takovýchto ektopií se nezjistí eutopická tkáň ŠŽ pretracheálně (Basaria et al. 2001). Tyto skutečnosti potvrzuje i náš
kazuistický případ.
Podrobná histologická vyšetření linguálně uložených štítných
žláz prokazují jejich inkompletní nebo špatně deﬁnované pouzdro
(Basaria et al. 2001). Také v případě naší pacientky histopatolog
zjistil, že odstraněná štítná žláza je bez typického pouzdra a její
tkáň volně přechází do příčně pruhované svaloviny kořene jazyka (obr. 7).
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V patogenezi vzniku ektopie štítné žlázy někteří autoři předpokládají vliv antityreoidálních mateřských imunoglobulinů a genetické mutace (transkripce faktorů TTF-1, TTF-2), kdy dochází k narušení vývoje žlázy a tím i k jejímu chybnému uložení (Tojo 1998).
Závažné je zjištění ektopicky uložených papilárních, folikulárních
i dlaždicobuněčných karcinomů (Pérez et al. 2003).
Ze zobrazovacích vyšetření je v diagnostice ektopií ŠŽ nejvhodnější vedle klasického CT s kontrastem především MR (Takashima
et al. 2001). V T1 váženém zobrazení se jeví žláza jako izo- až hyperintenzní k okolní tkáni (obr. 3), v T2 váženém obraze je hypointenzní (obr. 2), bez inﬁltrace do okolních anatomických struktur
(Takashima et al. 2001). Terapie linguálních štítných žláz závisí na
velikosti tumoru a tím přímo na intenzitě klinických obtíží pacienta.
Jedná se především o dysfagické a dechové obtíže, může docházet
k lokálnímu krvácení či vzniku zavřené huhňavosti (Tincani et al.
2004). Primárně je vhodná hormonální terapie k ovlivnění růstu
ektopické štítné žlázy supresí thyreostimulujícího hormonu.
Dispenzární péči zajišauje endokrinologické pracoviště jednou
za tři měsíce, v období metabolických změn (puberta, těhotenství)
by měly být intervaly sledování pacientů kratší (Kumar et al. 2004;
Tojo 1998). Při neúspěchu konzervativní terapie je indikován chirurgický zákrok. Jednoznačnou indikací k chirurgickému postupu
je podezření na maligní proces z aspirační biopsie nebo histologicky ověřená malignita (Tojo 1998). Alternativou chirurgického
výkonu je podání radioaktivního jódu u pacientů, kteří primárně
chirurgický zákrok odmítli (Kumar et al. 2004). Zvolený chirurgický přístup závisí především na velikosti ektopické žlázy. V případě intraorálního přístupu je doporučováno zajištění dýchacích
cest ﬁbroendoskopickou intubací (Tincani et al. 2004). Pokud je
masa tumoru větší, je přínosné vzhledem k vyšší pravděpodobnosti
peroperačních a pooperačních komplikací zajištění dýchacích cest
tracheostomií. Vhodné je použití technologií, snižujících peroperační krvácení (laser, harmonický skalpel).
V literatuře je popisováno odstranění štítné žlázy s autotransplantací do submandibulárního prostoru při zachování její normální endokrinní funkce (Nishiyama et al. 2000; Tojo 1998). Tento
postup nelze jednoznačně doporučit s ohledem na možný výskyt
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EKTOPICKÁ LINGUÁLNÍ ŠTÍTNÁ ŽLÁZA – NEOBVYKLÝ PŘÍPAD OBSTRUKCE POLYKACÍCH A DÝCHACÍCH CEST…

malignit v ektopických ŠŽ, který je literárně dokládán až v 1 % případů (Pérez et al. 2003), navíc se většina pacientů nevyhne podání
substituční nebo blokádní hormonální terapie.
V našem sdělení byla jednoznačným indikačním kritériem zákroku velikost tumoru na kořeni jazyka a z ní plynoucí dysfagické a dechové obtíže. Jako dobře přehledný a bezpečný se osvědčil
námi prezentovaný přístup ze zevní suprahyoidní faryngotomie.
Literárně udávané peroperační krvácení z linguální ŠŽ s nutností
embolizace obou linguálních artérií se v našem případě nevyskytlo (Chiu et al. 2002). Za přínosnou chirurgickou metodu snižující
riziko hemoragie v průběhu odstraňování ŠŽ na kořeni jazyka považujeme užití harmonického skalpelu.

Závěr:
Linguální štítná žláza je poměrně vzácné onemocnění, se kterým se můžeme setkat v rámci diferenciální diagnosticky obstrukce
dýchacích a polykacích cest v ORL oblasti.
Na diagnostice a terapii tohoto onemocnění se účastní endokrinolog spolu s ORL lékařem. V otázce chirurgického přístupu je
nejdůležitějším faktorem velikost tumoru, při jehož hodnocení hraje
významnou úlohu CT vyšetření s kontrastem, či v dnešní době častěji upřednostňovaná MR. Zhodnocení funkce štítné žlázy, diagnostická vyšetření a v neposlední řadě indikace k případné exstirpaci
spadají do kompetence endokrinologa. ORL lékař po zhodnocení
lokálního nálezu rozhoduje o chirurgickém přístupu.
S ohledem na rozměry linguální ŠŽ byl autory článku zvolen
k exstirpaci zevní přístup s přechodným zajištěním dýchacích cest
tracheostomií. K minimalizaci peroperačního krvácení se osvědčilo užití harmonického skalpelu ve fázi vlastní exstirpace ektopické tkáně ŠŽ.
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Možnosti včasnej diagnostiky
pSúcnej embólie
Edita Horňáková, Marianna Šeligová,
Magda Suchánková
Klinika pneumológie a ftizeológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Súhrn:
Autori predkladajú prípad 45-ročného pacienta, ktorým chcú poukázaJ na stále pretrvávajúce úskalia diagnostiky pKúcnej embólie. Embolizácia do artérie pulmonalis je
ochorením „mnohých tvárí“, a preto je veKakrát Jažko rozpoznateKná aj skúseným lekárom.

KKúčové slová:
 embólia
 trombóza
 dýchavica

Summary:
The options of the early diagnosis of the pulmonary embolism
The authors present a case of a 45 years old patient to point out the continuing pitfalls in the diagnosis of the pulmonary embolism. The embolism to the pulmonary artery is a “many-faced” disease and therefore even an experienced physician may have
difﬁculties to diagnose it.

Key words:
 embolism
 thrombosis
 breathlessness

Horňáková, E., Šeligová, M., Suchánková, M. Možnosti včasnej diagnostiky pHúcnej embólie. Kazuistiky
v alergologii, pneumologii a ORL 5, č. 2: 8 –10, 2008.

Úvod:
PSúcna embólia (tromboembolická choroba) je jedno z najčastejších ochorení kardiovaskulárneho systému a veSkou mierou sa
podieSa na morbidite a mortalite a to obzvláša u hospitalizovaných
pacientov. Ako trombózu označujeme intravitálne zrážanie krvi
v cievach alebo v srdci. PokiaS vzniká trombóza v žilách, označuje sa ako ﬂebotrombóza. Vzniká prevažne v hĺbkových žilách, kde
spôsobuje čiastočný alebo úplný uzáver trombom.
Venózny systém dolných končatín je tvorený povrchovým a hĺbkovým systémom, prepojenie tvoria spojovacie vény, tzv. perforáty,
vybavené chlopňami, ktoré zamedzujú spätnému toku krvi.
Etiopatogenéza ﬂebotrombózy (a tým aj embólie) je veSmi zložitá, pretože trombóza je multifaktoriálny proces, na ktorom sa zúčastňuje mnoho priamych i nepriamych faktorov.
Priame – hlavné faktory deﬁnoval r. 1856 Virchow a zaraiujeme sem:
• poruchy hemokoagulácie: hyperkoagulačné stavy na podklade zvýšenia hladín alebo aktivity hemokoagulačných faktorov,
resp. zníženie aktivity antikoagulačného a ﬁbrinolytického systému;
• poškodenie cievnej steny – intaktný endotel produkuje antiagregačne a vazodilatačne pôsobiaci prostacyklín, obnaženie
kolagénu vedie taktiež k stimulácii koagulácie;
• spomalenie krvného prúdu, stáza.
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K nepriamym faktorom zaraiujeme napr. vyšší vek, obezitu,
nedostatok fyzického zaaažovania (resp. imobilizáciu z akýchkoSvek
príčin), kardiálnu dekompenzáciu, hypovolémiu, graviditu, chirurgický výkon, traumu, malignitu, chronickú vénovú chorobu, hormonálnu antikoncepciu, katetrizáciu, …
PSúcna embólia je náhle upchatie riečiska a. pulmonalis krvnou
zrazeninou (embolom), pochádzajúcou z uvoSnených trombov hlbokého venózneho systému, resp. z pravého srdca.
Klinický obraz pSúcnej embólie je veSmi rôznorodý. Masívna
embolizácia je častou príčinou náhlej smrti a na celkovej mortalite sa podieSa 10 %. Príznaky môžu bya nešpeciﬁcké, úplne nenápadné, klinický obraz však môže vyústia do kardiálneho zlyhania,
hypotenzie, …
Najtypickejšími príznakmi sú dýchavica vzniknutá náhle, kašeS
– dráždivý, neproduktívny, resp. s hemoptýzou, bolesa na hrudníku
rôznej intenzity a charakteru.
Pri vyšetrení zisaujeme tachykardiu, resp. iné arytmie, tachypnoe, obmedzenie dýchacích pohybov hrudníka, akcentovanú II.
ozvu nad pSúcnicou. Vždy je nutné pátraa po známkach ﬂebotrombózy (bolesa dolných končatín, opuch, cyanóza, kolaterály).
Pomocné vyšetrenia, o ktoré sa môžeme opriea pri diagnostike pSúcnej embolizácie: EKG: SI, QIII, TIII, negat. T vo V1–V3 –
preaaženie pravého srdca. Tachykardia, resp. iné arytmie. Pravotyp,
pravoramienková blokáda. Echokardiograﬁa: cenný je nález trombov
v pravej predsieni. RTG hrudníka: zväčšený pSúcny hilus – znak di-
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Obr. č. 1: Natívna snímka hrudníka v zadoprednej projekcii
(16. 2. 2007)

Foto z archívu Kliniky pneumológie a ftizeológie LF UK Bratislava

latácie pulmonálnej artérie; Westermarkov znak – zvýšená transparencia pSúc s riedkou až vymiznutou cievnou kresbou. V prípade vzniku pSúcneho infarktu – elevácia bránice, pleurálny výpotok,
zatienenie ako prejav pSúcneho infarktu (najčastejšie lokalizované
v kardiofrenickom uhle, báza uložená smerom k viscerálnej pleure
a hlavne na bočnej projekcii môže maa nepravidelný výbežok smerom k pSúcnemu hilu – tvz. Hamptonov hrboS).
Ventilačno-perfúzna scintigraﬁa pHúc: metóda na diagnostiku
pSúcnej embólie, avšak v súčasnosti utláčaná do pozadia novšou
metódou – CT-pulmoangiograﬁou, ktorá je považovaná za zlatý
štandard diagnostiky embolizácie do pSúcnej artérie.
Laboratórne ukazovatele: môžeme sa opriea o vyšetrenie D-dimérov, ich interpretácia musí bya veSmi citlivá, v korelácii s celkovým
klinickým obrazom.

Kazuistika:
45-ročný pacient v ranných hodinách vyšetrený na Oddelení
centrálneho príjmu (CPO) pre náhle vzniknutú pichavú bolesa pod
pravým rebrovým oblúkom. Bolesa sa zhoršovala pri dýchaní, bola
trvalá. Nauzeu a vracanie pacient neudáva, diétnu chybu neguje.
V osobnej anamnéze zaznamenávame žlčníkové kamene, rodinná anamnéza je bezvýznamná, alergie pacient neudáva, lieky
pravidelne neužíva, je podnikateS, fajčiar, alkohol požíva len príležitostne, fyziologické funkcie sú v norme.
Objektívne pri vyšetrení zisaujeme TK 130/90 mmHg, HR
76/ min reg, afebrilný, BMI 27,16 kg /m2. Pacient orientovaný, poloha aktívna, postoj a chôdza bez patologického nálezu, eupnoe, koža
bez ikteru a cyanózy, turgor v norme, hlava a krk bez patologického
nálezu, dýchanie vezikulárne, predĺžené exspírium, akcia srdca pravidelná, ozvy ohraničené, brucho v niveau hrudníka palpačne citlivé
v oblasti pravého hypochondria a v epigastriu, Murphy pozitívny,
bez hepatosplenomegálie, dolné končatiny bez edémov.
VzhSadom k anamnestickému údaju o žlčníkových kameňoch
a palpačnej citlivosti pravého hypochondria realizované USG brucha
s negatívnym nálezom. Následne stav zhodnotený ako stav po biliárnej kolike, resp. stav po diétnej chybe. Po podaní spazmoanalgetickej
terapie odporučený diétny režim, pacient odoslaný domov.
V ten istý deň večer pacient opakovane vyšetrený na CPO pre
bolesa na pravej strane hrudníka. Laboratórne bola prítomná elevácia zápalových parametrov, na RTG hrudníka popisovaná platničková atelektáza v oblasti pravého fc uhla, nad ňou mäkší nehomogénny tieň, bránica klenutá, srdce primeranej veSkosti a tvaru
(obr. 1). Doplnené CT hrudníka poukazuje na nález pravostran-

nej pleuropneumónie. Stav bol konzultovaný pneumológom, ktorý doplnil anamnestický údaj suchého kašSa posledné 2 dni a pre
podozrenie na embolizáciu do a. pulmonalis dorobené vyšetrenie
D-dimérov, ktoré boli mierne nad normu. Stav preto uzavretý ako
pravostranná pleuropneumónia a po odporučení ATB a analgetickej liečby pacient odoslaný domov.
Na druhý deň pacient pre úporné bolesti na hrudníku opakovane vyšetrený na CPO. Stav konzultovaný tentoraz neurológom,
ktorý pre hypertonus paravertebrálnych svalov suponuje sekundárnu interkostálnu neuralgiu pri základnom ochorení. Po odporučení
karbamazepínu (Biston) pacient odoslaný domov.
Tretí deň od vzniku aažkostí pacient hospitalizovaný na PSúcnej
klinike pre drobné hemoptýzy. Pre pretrvávajúce bolesti, pleurálny
výpotok na RTG hrudníka (obr. 2) a inkompletnú pravoramienkovú blokádu na EKG opakovane realizované vyšetrenie D-dimérov,
ktoré boli výrazne elevované oproti predchádzajúcemu vyšetreniu.
Vitálne pulmoangio CT potvrdzuje masívnu bilaterálnu embolizáciu do a. pulmonalis a taktiež menší pravostranný ﬂuidothorax
(obr. 3). Ako zdroj bol veriﬁkovaný trombus v oblasti v. femoralis
až v. poplitea l. sin.

Hampton Aubrey Otis (1900–1955) – americký radiolog. Vystudoval na Baylor Medical School, pracoval v General Hospital v Massachusetts, kde se stal vedoucím radiologického
oddělení. Od roku 1942 do konce 2. světové války zastával funkci vedoucího oddělení ve Walter Reed Army Hospital ve Washingtonu. Byl pokládán za velmi zkušeného radiologa
nadaného velkou odbornou intuicí. S jeho jménem jsou dnes spojovány pojmy H. hrbol a H. linie (zdroj informací: archiv redakce).
Virchow Rudolf Ludwig Karl (1821–1902) – německý patolog, antropolog, biolog a politik. Medicínské vzdělání získal na Institutu Friedricha Wilhelma v Berlíně díky armádnímu
grantu. Svými schopnostmi, prací a objevy (např. jako první popsal leukémii) se dopracoval pozice snad nejuznávanějšího německého lékaře 19. století. Dnes je pokládán za zakladatele buněčné patologie a srovnávací patologie, významné jsou i jeho objevy na poli biologie (jeho jméno nese celá řada lékařských pojmů – např. V. triáda). V roce 1858 publikoval dodnes známý postulát Omnis cellula e cellula (každá buňka pochází z další buňky), jenž souvisí s jeho zjištěními, že ne celý organismus, ale jen určité buňky nebo jejich skupiny
mohou být poškozené chorobou. Známý byl i svými sociálně orientovanými politickými názory, které radikálně hájil. Na sklonku svého živita (a vrcholu své popularity) však aktivně
vystupoval proti řadě nových a progresivních teorií, např. teorii Ch. Darwina o evoluci a dalším (zdroj informací: archiv redakce).
Murphy John Benjamin (1857–1916) – americký chirurg. Zavedl a propagoval časné odstranění appendixu při podezření na appendicitidu. Vystudoval Rush Medical College, studijně pobýval na dalších pracovištích, mj. také v Berlíně a Vídni. Později působil v Chicagu, kde také získal r. 1892 profesuru chirurgie na College of Physicians and Surgeons, později působil jako chirurg také na řadě dalších amerických univerzitních klinik. Mezi speciﬁcké oblasti jeho zájmu patřila intestinální anastomóza, resekce cév, doporučoval částečný
pneumotorax při léčbě plicní tuberkulózy a další. Z lékařských pojmů nese dnes jeho jméno M. příznak (zdroj informací: archiv redakce).
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VzhSadom k anamnestickým údajom, nízkemu veku a klinickému stavu pacienta sme pátrali po príčine primárneho tromboﬁlného stavu. Pri hematologickom vyšetrení potvrdený deﬁcit
antikoagulačného faktoru – proteínu S (0,7 % populácie, 2,3 %
pacientov s tromboembolickou chorobou).

Obr. č. 2: Natívna snímka hrudníka v zadoprednej projekcii
(18. 2. 2007)

Trikrát nesprávne určená diagnóza v prípade nášho pacienta
– na prvý pohSad zarážajúci fakt vyžadujúci zamyslenie, ktoré nás
môže zvádzaa uvažovaa o pochybení lekárov vyšetrujúcich pacienta. Avšak pri podrobnejšom naštudovaní našej kazuistiky sa zdajú
bya úvahy a postup jednotlivých lekárov napriek nesprávne stanoveným diagnózam správne. Pri porovnaní jednotlivých štúdií sme
zistili rozdielny percentuálny výskyt jednotlivých symptómov u pacientov s pSúcnou embóliou: synkopa 9–14 %, cirkulačný kolaps
10 %, dyspnoe 84 %, pleurálna bolesa 49–74 %, úzkosa 59–63 %,
kašeS 20–54 %, hemoptýza 7–34 %, tachypnoe 85–89 %, tachykardia 43–58 %, pleurálny trecí šelest 18 %. PodSa Steina sa dyspnoe,
hemoptýza alebo pleurálna bolesa vyskytovali jednotlivo alebo
v kombinácii u 94 % pacientov, ale všetky 3 symptómy súčasne sa
vyskytovali len v 22 %.
Keiže komplex hore uvedených príznakov a nálezov je nešpeciﬁcký a navyše ich výskyt či intenzita závisia od veSkosti
vytvoreného (nález na dolných končatinách) resp. uvoSneného
(pSúcny nález, kardiálne následky) trombu, miesta jeho záchytu,
ako aj celkovej komorbidity pacienta, zostáva embolizácia do arteria pulmonalis ochorením, ktoré je príčinou najčastejších diagnostických omylov.

Foto z archívu Kliniky pneumológie a ftizeológie LF UK Bratislava

Diskusia:

Obr. č. 3: Pulmoangio CT (18. 2. 2007)

Diagnostika pSúcnej embólie je „naoko jednoduchá“, existuje
však množstvo činiteSov vplývajúcich na správnosa, spôsob získavania a správne vyhodnotenie dostupných informácií.
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Studený septický šok ako fatálna
komplikácia empyému hrudníka
David Liška, Zuzana Petrakovičová, Mária
Szántová, Andrej Zachar, Marián Bátovský,
Viliam Bada
III. interná klinika LF UK a FNsP ak. L. Dérera, Bratislava

Súhrn:
Septický šok je závažná komplikácia sepsy, deﬁnovanej ako systémová zápalová odpoveT organizmu na infekciu (SIRS – Systematic Inﬂammatory Response Syndrome).
Rozvíja sa v prípade, že sa k sepse pridruží hypoperfúzia orgánov. PokiaK sa stav nepodarí včas terapeuticky zvládnuJ, dochádza k poruche funkcie orgánov (MODS – Multiple
Organ Dysfunction) až k ich zlyhaniu (MOF – Multiple Organ Failure). Etiologicky sú
najčastejšími pôvodcami sepsy rody Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Pseudomonas, Neisseria, ale aj grampozitívne baktérie Staphylococcus, Streptococccus, Pneumococcus. Sepsu môžu vyvolaJ aj vírusy, ricketsie a plesne. U imunokompromitovaného pacienta môžu byJ príčinou fatálnych septikémií aj oportúnne patogénne mikroorganizmy.
Uvádzame kazuistiku pacienta hospitalizovaného pre respiračnú tieseň pri empyéme
hrudníka so septickým rozsevom a cirkulačným zlyhaním. Pôvodcom septického šoku
bol podmienene patogénny mikroorganizmus Streptococcus crista.

KKúčové slová:
 sepsa
 septický šok
 Streptococcus crista
 imunokompromitácia

Summary:
Cold septic shock as a fatal complication of thoracic empyema
Septic shock is a severe complication of sepsis deﬁned as a systemic inﬂammatory
response to infection (SIRS – Systematic Inﬂammatory Response Syndrome). It develops
in sepsis accompanied by hypoperfusion of organs. Unless the condition is therapeutically controlled the organ dysfunction (MODS – Multiple Organ Dysfunction) develops and may lead to organs failure (MOF – Multiple Organ Failure). The most common
etiological agents are species: Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Pseudomonas,
Neisseria as well as gram-positive bacteria Staphylococcus, Streptococccus, Pneumococcus.
Viruses, ricketsia and fungi can also cause sepsis. In immunocompromised patients fatal septicemia can be caused by opportunistic pathogenic microorganisms. We present
a case history of a patient hospitalized for respiratory distress in thoracic empyema accompanied by septic dissemination and circulatory failure. The cause of septic shock
was conditionally pathogenic microorganism Streptococcus crista.

Key words:
 sepsis
 septic shock
 Streptococcus crista
 immunocompromisation
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Úvod:
Empyém hrudníka je hnisavou formou zápalu pohrudnice.
Základom pre deﬁníciu empyému je charakteristický cytologický
nález v pleurálnom punktáte – prítomnosa bunkových elementov (leukocyty podmieňujúce purulentný charakter punktátu).
Medzi doplňujúce a podporné dôkazy radíme mikrobiologický
dôkaz vyvolávajúceho agens a biochemický nález (znížené hodnoty glukózy, nízke pH a vzostup aktivity laktátdehydrogenázy)
v pleurálnom punktáte. Empyém vzniká rozšírením infekcie do
pleurálnej dutiny z okolia, respektíve v dôsledku bronchopleurálnej ﬁstuly. Zriedkavou príčinou je hematogénna infekcia, resp.
iatrogénny dôsledok liečebných úkonov. KSúčovou pre diagnostiku je pleurálna punkcia, ktorou získame purulentný pleurálny
punktát často odporného zápachu (anaeróbne infekcie) a rôznej
farby. Deﬁnitívny dôkaz získame mikroskopickým a kultivačným
vyšetrením punktátu. V terapii je okrem cielenej baktericídnej
antibiotickej liečby nutné pristúpia k hrudnej drenáži. Drenáž
podSa Bulaua s výplachmi fyziologickým roztokom, prípadne
s aplikáciou streptokinázy má za úlohu zabránia vzniku opúzdrenia empyému v pleurálnych adhéziách. Alternatívou je na základe
sonograﬁckého respektíve CT vyšetrenia thorakoskopické rozrušenie zrastov. Popri celkovej antibiotickej liečby sa odporúčajú aj
lokálne preplachy antibiotikami. Menej častou modalitou liečby
je chirurgická resekcia lokalizovaného empyému. Pri masívnej
ﬁbroprodukcii s výrazným zhrubnutím parietálnej a viscerálnej pleury, ktoré bráni opätovného rozvinutiu pSúc, prichádza
do úvahy dekortikácia prípadne doplnená torakoplastikou, či fenestráciou hrudníku.
Sepsa je deﬁnovaná ako systémová zápalová odpovei organizmu na infekciu (SIRS), ktorá musí spĺňaa aspoň dve z nasledujúcich kritérií:
1. telesná teplota nad 38 °C, resp. menej ako 36 °C;
2. srdcová frekvencia vyššia ako 90/min;
3. dychová frekvencia vyššia ako 20/min, alebo parciálny tlak
oxidu uhličitého menej ako 32 Torrov;
4. leukocyty pod 4 000 alebo nad 12 000, respektíve viac ako 10 %
nezrelých foriem v diferenciálnom leukograme.
Septický šok, ktorý vzniká v prípade, kei sa sepsa komplikuje
orgánovou hypoperfúziou, predstavuje fatálnu komplikáciu. Pri
nezvládnutí progreduje do multiorgánovej dysfunkcie (MODS)
až zlyhania (MOF).
Poškodenie organizmu pri sepse je spôsobené nielen priamym
účinkom mikroorganizmov, ale aj prostredníctvom toxínov, ktoré
sa z nich uvoSnia po rozpade. Najlepšie preštudované sú endotoxíny gramnegatívnych baktérií. Zástupcom toxínov grampozitívnych
mikroorganizmov je toxín syndrómu toxického šoku produkovaný
Staphylococcus aureus. Dôležitú úlohu v patogenéze sepsy a pri poškodení hostiteSa hrá aj prehnaná zápalová obrana napadnutého
organizmu spojená s aktiváciou mnohých kaskádových plazmatických systémov (komplement, kalikrein-kinínový systém etc.),
čo v konečnom dôsledku vedie k deštrukcii orgánov. V pSúcach
sa hromadia neutroﬁlné leukocyty. Pri ich rozpade sa uvoSnia enzýmy, ktoré poškodia endotel pSúcnych kapilár, alveolokapilárnu
membránu s následnou extravazáciou a rozvojom akútneho respiračného distress syndrómu (ARDS – šokové pSúca). Zápal je
prokoagulačný faktor, dochádza k aktivácii koagulačnej kaskády,
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konzumpcii trombocytov a koagulačných faktorov s rozvojom diseminovanej intravaskulárnej koagulopatie (DIC).
Porucha hemodynamiky pri septickom šoku je naštartovaná
vazodilatačným efektom mnohých pôsobkov uvoSnených pri sepse.
Dochádza k poklesu periférnej cievnej rezistencie, s hromadením
krvi v paralyzovanom cievnom riečisku s únikom plazmatických
proteínov do interstícia s následným poklesom efektívneho objemu cirkulujúcej krvi s hypotenziou. Toto je tzv. včasná hyperdynamická fáza septického šoku, charakterizovaná vazodilatáciou,
poklesom periférnej cievnej rezistencie, poklesom centrálneho
venózneho tlaku, zaklineného tlaku v pSúcnych kapilárach a zvýšeným srdcovým minútovým výdajom. Pre periférnu vazodilatáciu
sú akrá teplé, preto hovoríme aj o tzv „teplom“ šoku. Systémová
vazodilatácia však vedie aj k otvoreniu artério-venóznych spojok so skratovou cirkuláciou, ktorá obchádza kapilárne riečisko,
čo vedie k zníženému zásobeniu orgánov, ktoré prechádzajú na
anaeróbny metabolizmus so vznikom laktátu a rozvojom laktátovej metabolickej acidózy. Dochádza k aktivácii sympatikového
systému s periférnou vazokonstrikciou. „Teplý“ šok prechádza do
„studeného“. Klesá minutový srdcový výdaj, v dôsledku hypoperfúzie sú ireverzibilne poškodené orgány.
V diagnostike sepsy a septického šoku je nezanedbateSná pozitívna hemokultúra s dôkazom mikrobiologického agens. Terapiu
septického šoku môžeme zhrnúa do nasledujúcich bodov:
1. radikálne odstránenie zdroja infekcie;
2. antibiotiká, zásadne baktericídne podávané intravenózne, pri
neznámom pôvodcovi volíme širokospektrálne antibiotiká,
často v kombinácii;
3. glukokortikoidy možno počas prvých dní podaa nárazovo vo
veSkých dávkach. Mali by bya aplikované maximálne 2 dni,
dlhšie podávanie je prakticky bezcenné;
4. vazopresorická podpora cirkulácie (Dopamín, Dobutamín);
5. replécia cirkulujúceho objemu (koloidy, kryštaloidy), postupujeme podSa hodnoty centrálneho venózneho tlaku;
6. výživa chorého – parenterálne podávanie základných zložiek
kombinované s perorálnym príjmom (väčšinou cestou nasogastrickej sondy).
Najčastejšími pôvodcami sepsy sú rody Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Pseudomonas, Neisseria. Z grampozitívnych
mikroorganizmov sú to rody Staphylococcus, Streptococcus, Pneumococcus. Sepsu však môžu spôsobia aj vírusy, ricketsie a plesne.
Mikroroganizmus vyvolávajúci sepsu nemusí bya nevyhnutne
obligátny (primárny) patogén, ale pri zníženej obranyschopnosti hostiteSa môžu bya pôvodcami nákazy aj takzvané podmienene
(oportúnne) patogénne baktérie. V našom prípade Streptococcus
crista, patriaci medzi alfa-viridujúce streptokoky, veSmi podobný
so Streptococcus sanguis, od ktorého sa líši usporiadaním ﬁbríl na
povrchu bakteriálnej bunky. Streptococcus crista bol izolovaný z hrdla a dutiny ústnej zdravých Sudí. Chová sa ako typický oportúnny
patogén, v našej kazuistike mu pravdepodobne silná imunokompromitácia pacienta umožnila vyvolaa generalizované ochorenie
s fatálnymi následkami.

Kazuistika:
49-ročný pacient bol prijatý na našu kliniku v nedeSu v noci
s anamnestickým údajom asi dvojdňovej dýchavice. Pracoval ako
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šofér z povolania, v piatok ešte šoféroval, po práci sa začalo zhoršovaa dyspnoe. Stav progredoval a tak v nedeSu večer privolal RZP.
Táto našla pacienta aažko dyspnoického a hypotenzného. S podozrením na embolizáciu do artéria pulmonalis bol privezený na
Urgentný príjem našej nemocnice. Pri prijatí neudával bolesti,
zvýšenú teplotu nepozoroval. Deň pred prijatím mal bolesti brucha, raz zvracal, potom sa obtiaže už neopakovali. Doteraz nebol
vážnejšie chorý, neliečil sa na žiadne chronické ochorenie, neprekonal žiadnu operáciu ani úraz, neužíval dlhodobo žiadne lieky,
občas mal chrípku. Zo sociálnej anamnézy: pracoval ako šofér,
bol rozvedený, žil sám na ubytovni. Z abúzov: fajčil 30 cigariet
denne, občas pil pivo. Posledný polrok mal menšiu chua na jedlo
– schudol, ale nevedel udaa koSko.
Z objektívneho nálezu pri prijatí mal pacient nemerateSný tlak krvi, pulzová frekvencia 110 za minútu, telesná teplota
37,3 °C. Bol pri vedomí, schvátený, koža bledá, spotená s chladnými akrami a prítomný subikterus sklér. Na hrudníku vpravo
bol pritlmený poklop s nepočuteSným dýchaním, akcia srdca
bola pravidelná, zrýchlená. Na bruchu pečeň presahovala rebrový oblúk v medioklavikulárnej čiare o 3–4 cm. Ostatný nález
bol negatívny.
Z laboratórneho nálezu vyzdvihujeme zrýchlenú dvojcifernú
sedimentáciu erytrocytov, v krvnom obraze bola prítomná leukocytóza s posunom doSava a trombocytóza. Paradoxne k trombocytóze bol hypokoagulačný stav so znížením Quickovho času
a predĺžením APTT. V biochemických parametroch bola prítomná hyperglykémia, stredne zvýšený kreatinín, urea, veSmi vysoká
aktivita transamináz (AST nad 190 µkat/l), konjugovaná hyperbilirubinémia. Vyšetrenie acidobázickej rovnováhy ukázalo kombinovanú acidózu, hypoxémiu so zníženou saturáciou kyslíka
v arteriálnej krvi.
Na RTG hrudníka bol prítomný pravostranný ﬂuidothorax
v rozsahu celého pSúcneho krídla, Savé pSúcne krídlo bolo bez ložiskových zmien, srdce normálnej veSkosti a tvaru. Na EKG bola
sínusová tachykardia s inkompletným pravoramienkovým blokom. Sonograﬁckým vyšetrením dutiny brušnej sme zistili zväčšenú pečeň zrnitej štruktúry vyššej echogenity, bez ložiskových
zmien a veSký ﬂuidothorax s ﬁbrínovými náletmi vpravo. Ostatné
parenchýmové orgány boli bez patologických zmien. Echokardiograﬁcky bola prítomná nedilatovaná nehypertrofovaná Savá komora s dobrou systolickou funkciou, ostatné srdcové oddiely až
na hraničnú pravú komoru neboli dilatované. Prítomný bol pleurálny výpotok.
Realizovali sme diagnostickú pleurálnu punkciu s odsatím
700 ml zeleného putrídne zapáchajúceho výpotku. Jeho vyšetrením zisaujeme zvýšené množstvo erytrocytov, leukocytov a vyššiu hladinu bielkovín. Cytológia punktátu potvrdila masívnu
záplavu polymorfonukleárnych leukocytov bez prítomnosti atypických buniek. Výsledok kultivačného vyšetrenia sme obdržali dodatočne. Bola vylúčená infekcia Mycobacterium tuberculosis,
potvrdil sa Streptococcus crista. VzhSadom na charakter výpotku
sme zmenili antibiotickú liečbu z pôvodne nasadeného amoxycilín-klavulanátu na kombináciu ciproﬂoxacín s klindamycínom.
Až dodatočne sme obdržali potvrdenie o citlivosti streptokoka
na klindamycín.
CT vyšetrenie hrudníka (vii obrázky) ukázalo rozsiahle
abscesové ložisko v hrudnej stene vpravo, pravostranný em-

pyém hrudníka s atelektaticky stlačeným pSúcnym parenchýmom, hydroperikard, ﬂuidothorax vSavo a tekutinovú kolekciu
perihepatálne.
VzhSadom na šokový stav už od prijatia sme zahájili liečbu
vazopresormi na podporu cirkulácie. Pacienta sme rehydratovali
roztokmi kryštaloidov i koloidov a ako bolo vyššie uvedené antibiotickú liečbu sme modiﬁkovali vzhSadom na charakter pleurálneho punktátu.
Pre rozvoj diseminovanej intravaskulárnej koagulopatie od
prijatia bol súčasaou liečby nízkomolekulárny heparín. Napriek
komplexnej liečebnej podpore stav pacienta progredoval, prehlbovala sa respiračná insuﬁciencia, diseminovaná intravaskulárna
koagulopatia, hypoperfúzne poškodenie ialších orgánov s hepatálnym a renálnym zlyhaním. Pre respiračné zlyhanie sme konzultovali kliniku anesteziológie a intenzívnej medicíny ohSadom
umelej pSúcnej ventilácie. Bol indikovaný preklad, hrudná drenáž,
predtým však dochádza u pacienta náhle k strate vedomia, apnoe
a asystólii. V spolupráci s intenzivistami sme zahájili kardiopulmocerebrálnu resuscitáciu, avšak ani pri masívnych dávkach vazopresorov sa nám nepodarilo udržaa suﬁcientnú cirkuláciu. Dňa
7. 2. 2006, po 27 hodinách hospitalizácie sme konštatovali exitus letalis. Nami uvedená príčina smrti bol septický šok s multiorgánovým zlyhaním.
U pacienta bola vykonaná patologicko-anatomická pitva,
ktorej nález koreloval s klinickými diagnózami. Medzi príčinami
smrti boli uvedený septický šok, pravostranný pyothorax s hnisavou perikarditídou a obojstranná hnisavá bronchopneumónia.
Z orgánového nálezu púta pozornosa septická slezina a hnisavá
peritonitída.

Diskusia:
Sepsa predstavuje aj v treaom tisícročí, napriek všetkej dostupnej liečebnej starostlivosti závažný problém s vysokou mortalitou.
Rozvinutý septický šok s hypoperfúziou orgánov a zlyhávaním jednotlivých orgánových systémov je terapeuticky prakticky nezvládnuteSný. Prípad nášho pacienta bol zachytený až v neskorom štádiu
studeného septického šoku. Napriek rozsiahlemu nálezu empyému
hrudníka bol pacient počas celej hospitalizácie (až na jednorazovo
nameranú subfebrilitu pri prijatí) afebrilný.
Ďalším významným faktorom, ktorý citeSne zhoršuje prognózu
pacienta je alterácia imunitného systému, ktorá umožní etiopatogenetické uplatnenie aj pôvodne nepatogénnych mikroorganizmov.
Imunosuprimovaný jedinec nie je schopný adekvátne zvládnua bakteriémiu. Odpovei organizmu na infekciu je insuﬁcientná, celkový
priebeh akcelerovaný a koniec fatálny.
Pôvodca sepsy u nášho pacienta – podmienene patogénny mikroorganizmus Streptococcus crista – je alfaviridujúci streptokok, ktorý tvorí súčasa bežnej ﬂóry dutiny ústnej a nasofaryngu u človeka.
Práve charakter vyvolávajúceho mikrorganizmu a torpídne rýchly
priebeh choroby nás vedie k domnienke, že išlo o pacienta výrazne imunokompromitovaného. Ani empiricky nasadená antibiotická
liečba, ktorá sa až dodatočne po zistení citlivosti streptokoka ukázala dobre cielená, už nepomohla zachránia život pacienta. Infekcia
totiž stála na začiatku celej kaskády dejov, ktoré viedli k rozvoju
septického šoku s postihnutím prakticky všetkých orgánov a vyústili do multiorgánového zlyhania so smraou pacienta.
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Obrazová dokumentácia: CT hrudníka natívne
Dorzálne v celom rozsahu pravého hemithoraxu sa zobrazuje rozsiahla tekutinová kolekcia, v dĺžke cca 15 cm s hladinou ventrokraniálne
a početnými drobnými kolekciami plynu difúzne. PSúcny parenchým vpravo je procesom atelektaticky vytlačený ventrokraniálne. Štruktúry
zadného a stredného mediastína sú deviované doSava. VSavo dorzobazálne je pSúcny parenchým atelektaticky stlačený, inak bez ložiskových
zmien. Fluidothorax vSavo do šírky cca 1,5 cm. Perikardiálne prítomná tekutina do šírky cca 2 cm. Hepar zväčšený, vytlačený ventrálne, orientačne bez zrejmých ložiskových zmien. Cholecysta intraluminálne prítomný hyperdenzný obsah. Pankreas, slezina, obličky – ich zobrazená
časa – orientačne bez ložiskových zmien. Perihepatálne prítomná tekutina do šírky cca 15 mm. Žalúdok distendovaný tekutinou.

Foto z archivu autorů

Foto z archivu autorů

Záver: Rozsiahle abscesové ložisko v hrudnej stene vpravo, pravostranný empyém hrudníka s atelektaticky stlačeným pSúcnym parenchýmom. Hydroperikard, ﬂuidothorax vSavo, tekutinová kolekcia perihepatálne.

Martin Hrubiško, Tibor Barta

Manažment alergickej
nádchy/ rinosinusitídy
a jej komorbidít
V druhém vydání vyšla v loňském roce v edici Medifórum (edukační aktivita GlaxoSmithKline) na Slovensku užitečná publikace, která by měla jak specialistům, tak praktickým lékařům
přiblížit v kompaktní podobě stručného manuálu současné názory autorit na tuto problematiku,
iniciativy a mezinárodní doporučení (ARIA, EPOS) a v neposlední řadě i názory a zkušenosti autorů.
Ačkoliv alergická rinitida nepředstavuje na první pohled odborný problém, ve skutečnosti by její vysoká incidence, souvislost
s astmatem a jisté podceňování této problematiky mezi lékaři i laiky mělo být důvodem, proč jí věnovat náležitou pozornost.
Medifórum, Bratislava, 2007, 2. přepracované vydání, A5, 44 stran, brož.
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Záver:
Uviedli sme kazuistiku 49-ročného doteraz zdravého pacienta, u ktorého sa obtiaže začali náhle a rýchlo sa stupňovali.
Do nemocnice sa dostal už v pokročilom štádiu s masívnym empyémom hrudníka s rozvinutým septickým šokom. Viaka komplexnému diagnostickému prístupu sa podarilo pomerne rýchlo
a spoSahlivo detekovaa príčinu obtiaží, čoho dôkazom je aj pomerne vysoký stupeň zhody klinických diagnóz so závermi patológa. Napriek suﬁcientnej diagnostike a komplexnému terapeutickému prístupu sa pre vážnosa stavu a pokročilosa ochorenia
už nepodarilo priebeh zvrátia.
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Vyšetřovací metody
Akustická rinometrie
Objektivní vyšetření nosní průchodnosti
Katarína Zborayová, Jan Vokurka,
Petr Čelakovský, Janette Svobodová
Klinika ušní, nosní a krční, LF UK a FN Hradec Králové

Souhrn:
Autoři v článku prezentují první zkušenosti s novou diagnostickou metodou k vyšetření nosní průchodnosti, která se používá na Ušní, nosní a krční klinice v Hradci
Králové od dubna 2007. Akustická rinometrie (AR) je objektivní kvantitativní neinvazivní vyšetřovací metoda, která informuje o prostorové geometrii nosní dutiny. Je to
pomocná vyšetřovací metoda, doplňující rinoendoskopické vyšetření, v ideálním případě i přední aktivní rinomanometrii provedenou ve stejném čase jako vyšetření akustickou rinometrií.

Klíčová slova:
 akustická rinometrie
 nosní obstrukce
 objektivní vyšetření
nosní průchodnosti

Summary:
Acoustic rhinometry. The objective examination of nasal clearness
In this article the authors present their ﬁrst experience with a novel diagnostic
method of the examination of the nasal clearness that has been used in the ENT clinic in Hradec Králové since April 2007. The acoustic rhinometry (AR) is the objective
quantitative non-invasive diagnostic method that provides the information about the
three-dimensional geometry of the nasal cavity. This is an auxiliary diagnostic method
complementary to the rhinoscopy, in the ideal situation also to the anterior active rhinomanometry performed simultaneously with the acoustic rhinometry.

Key words:
 acoustic rhinometry
 nasal obstruction
 objective examination
of the nasal clearness

Zborayová, K., Vokurka, J., Čelakovský, P., Svobodová, J. Akustická rinometrie. Objektivní vyšetření nosní průchodnosti. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 5, č. 2: 16–20, 2008.

Úvod:
Nosní obstrukce je subjektivní vjem, který je deﬁnován jako
pocit zhoršené nosní průchodnosti. Může mít různorodý morfologický a někdy pouze funkční podklad. Nosní obstrukce je jednou z nejčastějších obtíží, pro kterou nemocný vyhledá otorinolaryngologa. Je ovlivňována několika zcela různými parametry,
jako jsou strukturální stavba nosní dutiny (kostní, chrupavčitá
a vazivová tkáň, sliznice s cévami), inervace senzitivní (n. trigeminus) a autonomní (n. sympaticus a n. parasympaticus), funkce
tlakových receptorů a termoreceptorů nosního vchodu. Je obtížné
až nemožné vyjádřit nosní obstrukci, resp. průchodnost jediným
číslem, nebo vyšetřit jedinou metodou.
Dnes je již zřejmý význam a postavení audiometrie v audiologii a chirurgii nedoslýchavosti, důležitost spirometrie pro pneumologa a alergologa, hodnocení vizu pro oftalmologa. V oblas-
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ti rinologie dodnes neexistuje konsensus, která z vyšetřovacích
metod by nejvíce odrážela stupeň nosní obstrukce a jeho rychlé obměny.
Jednou z objektivních metod je rinomanometrie (RMM), metoda posuzující nosní odpor (rezistenci) při dýchání. Na našem
pracovišti byla používána již v 60. letech minulého století Semerákem (Semerák 1958). V současné době používáme od roku 1995
rinomanometr ﬁrmy Atmos (Německo) a od roku 2007 rinomanometr ﬁrmy GM Instruments (Skotsko). Oba přístroje jsou založeny na aktivní, přední kontralaterální rinomanometrii.
Hilberg a spol. z pracoviště v dánském Aarhusu začátkem 90.
let uvedli novou metodu vyšetření nosní průchodnosti – akustickou rinometrii (Hilberg 2002; Hilberg et Pedersen 2000). Jde
o metodu vyšetření geometrie nosní dutiny pomocí akustického
reﬂexu. Stanovuje se velikost plochy nosního průřezu v závislosti
na vzdálenosti od nosního vchodu. Validita metody byla mnoho-
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krát posuzovaná s vyšetřením nosní dutiny MR a CT a dalšími
diagnostickými metodami s velmi dobrými výsledky (Corey et
al. 1997; Lam et al. 2006; Terheyden et al. 2000).

Obr. č. 1: Akustický rinometr a rinomanometr ﬁrmy GM Instruments

Akustická rinometrie (AR) je založena, podobně jako ultrazvukové vyšetření, na vysílání a snímání odražené zvukové energie.
Fyzikálním principem techniky je, že zvuk v trubici (nosní dutina)
odráží změnu akustické impedance způsobenou změnou průřezu trubice. Na rozdíl od ultrazvuku využívá AR zvukovou energii
ze spektra slyšitelného lidským uchem. Akustický signál vysílaný
z vyšetřovací trubice prochází nosní dutinou a odráží se od stěn
při každé změně v průřezu dutiny. Odražená zvuková energie je
snímána mikrofonem ve vyšetřovací trubici, analyzována a digitalizována počítačem.
Iniciální – výchozí akustický signál je srovnáván s odraženým
akustickým signálem – odpovědí z nosní dutiny. Při známé velikosti iniciálního signálu bude velikost odraženého signálu záviset na změnách akustické impedance (na změnách průřezů) v dýchacích cestách.
Když se porovná vyslaná vlna s odraženou vlnou a časové
zpoždění mezi nimi, je možné sledovat příčné řezy nosní dutinou
v závislosti na vzdálenosti. Výsledkem je graﬁcký záznam – křivka
popisující příčné průřezy nosní dutinou jako funkce vzdálenosti
a numerický záznam – minimální průřez nosní dutinou (minimal
cross sectional area – MCA) v deﬁnované vzdálenosti (Clement
et Gordts 2005).

Foto z archivu autorů

Princip metody

Obr. č. 2: Vyšetření nemocného akustickou rinometrií

Na ORL klinice v Hradci Králové používáme zařízení ﬁrmy
GM Instruments (Skotsko) od dubna 2007. Jde o kombinaci dvou
přístrojů, poskytující možnost komplexní funkční diagnostiky v rinologii (kombinace akustické rinometrie a přední aktivní rinomanometrie) (obr. 1). Součástí zařízení je vlastní akustický rinometr,
vyšetřovací sonda, koncovky pro sondu v různých velikostech pro
pravou a levou nosní dírku, počítač a barevná tiskárna.

Technika vyšetření
Po zapnutí přístroje je nutná kalibrace. Kalibrační křivka je sestavena z měření v populaci osob, které mají pocit normální nosní průchodnosti a nemají strukturální změny v nosní dutině. Před
vyšetřením je důležité vybrat správnou velikost nosního adaptéru.
Vyšetřující dbá na optimální kontakt mezi adaptérem a chřípím
(obr. 2). Nesmí docházet k úniku akustické energie, ale ani k deformaci chřípí, eventuálně nosní chlopně. Úniku akustické energie
zabraňuje i nanesení gelu na okraj nosního adaptéru. Při vyšetření
pacient sedí. AR vyšetřujeme před dekongesčním testem a 15 minut po něm. Pacient je poučen, že během samotného vyšetření AR
zadrží na několik sekund dech při zavřených ústech. Každá strana
nosní dutiny se měří 4krát, tzn. 4 akustickými signály, a výsledná
křivka je průměrem 4 měření.
Dekongesční (vasokonstrikční nebo anemizační) test je aplikace vasokonstrikční látky do obou nosních dutin standardizovaným způsobem.

Foto z archivu autorů

Přístrojové vybavení

Výsledky
V období od dubna 2007 do května 2008 jsme vyšetřili v ambulancích Ušní, nosní a krční kliniky v Hradci Králové celkem 23 920
osob, z toho 5 262 (22 %) pacientů s problémy s nosní průchodností. Akustickou rinometrií jsme vyšetřili 258 nemocných. Tyto
pacienty jsme současně vyšetřili i kontralaterální rinomanometrií,
jejíž hodnocení však není předmětem tohoto sdělení.
Výstupem AR je minimální průřez nosní dutinou (MCA) vyjádřený v cm2, objem nosní dutiny (VOL) v cm3 v deﬁnovaném
rozmezí a graﬁcký záznam. MCA1 se sleduje v přední části nosní
dutiny (0–3 cm) a MCA2 v zadní části nosní dutiny (3–5,4 cm).
Dle nastavení rinometru je možné sledovat objem v přední a zadní části nosní dutiny – VOL1 (0–3 cm) a VOL2 (3–5,4 cm). V graﬁckém záznamu zobrazuje výsledná křivka velikost plochy příčného řezu nosní dutinou v cm2 (osa x) v závislosti na vzdálenosti od
nosového vchodu v cm (osa y). Křivka může být zobrazena v lineární nebo logaritmické škále. Jednodušší a ilustrativnější je lineární zobrazení (obr. 3). V pravé polovině grafu je záznam AR levé
nosní dutiny, vlevo je záznam AR pravé nosní dutiny. Do jednoho
grafu je možné vložit záznam AR u jednoho pacienta před dekon-
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Obr. č. 5: Záznam AR u nemocného s chronickou hypertroﬁckou rinitidou. Oboustranně téměř žádná reakce (dekongesce)
sliznice dolních skořep na dekongesční test.

Obrázek z archivu autorů

Obrázek z archivu autorů

Obr. č. 3: Graﬁcký záznam AR u nemocného s vybočenou
nosní přepážkou doleva (pravá polovina grafu) a kompenzační hypertroﬁí dolní skořepy vpravo
Šedá křivka: AR před dekongesčním testem, černá křivka: po testu.
Rozdíl mezi šedou a černou křivkou představuje reakci sliznice na
dekongestiva. V pravé nosní dutině je výrazný rozdíl zejména v úrovni 3 cm – přední okraj dolní skořepy, vlevo téměř bez reakce.

Obr. č. 4: Záznam AR u nemocného s chronickou hypertroﬁckou rinitidou. Oboustranně je výrazný rozdíl v reakci sliznice
dolních skořep na dekongesční test.

gesčním testem a po něm (červená křivka – před testem, modrá
křivka po testu).
Normální hodnoty MCA pro nos bělochů jsou 0,7 cm2, s rozmezím 0,3–1,2 cm2.
Po dekongesčním testu je MCA 0,9 cm2, s rozmezím 0,5–1,3 cm2
(Kerr et al. 1997).
Na základě velkého počtu měření se zjistilo, že MCA je v přední
části dutiny buQ v úrovni nosní chlopně, nebo v oblasti předního
konce dolní skořepy. Lenders a Pirsig popsali v přední části nosní dutiny 2 zúžení – zářezy, tzv. notch: I-notch (isthmus area) a C-notch
(concha – přední část dolní skořepy) (Lenders et Pirsig 1990).

Možné chyby při vyšetření:
1. Únik akustické energie
Příčiny: pacient má pootevřená ústa, koncovka netěsní (příliš
malá nebo příliš velká koncovka), perforace nosní přepážky, rozštěp patra. Důležitý je správný výběr velikosti nosního adaptéru.
V některých případech se u stejného pacienta použije na každou
stranu jiná velikost. Úniku akustické energie mezi nosním adaptérem a okrajem nozdry zabraňuje i vrstva gelu naneseného na okraj
nosního adaptéru.

Obrázek z archivu autorů

2. Nesprávný nebo ne vždy stejný úhel mezi vyšetřovací
sondou a vertikální osou při vyšetření
Pro akceptovatelnou opakovatelnost vyšetření je nezbytné, aby
tento úhel byl vždy stejný. Na některých pracovištích se dokonce
používá speciální zařízení, které by mělo zajistit zcela standardní
podmínky pro všechna vyšetření. Na Ušní, nosní a krční klinice
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v Hradci Králové se snažíme, aby všechna vyšetření AR prováděla
jedna, nanejvýš dvě vyškolené sestry.

3. Vyšetření pacienta hned po příchodu do budovy
z prostředí o jiné teplotě (nutnost aklimatizace cca 15
minut v čekárně)
4. Nemocného vyšetřujeme bez užití místních nebo
celkových léků, ovlivňujících prokrvení sliznice.

Diskuse:
Akustická rinometrie je objektivní diagnostická metoda vhodná zejména pro vyšetření přední a střední třetiny nosní dutiny. Se
vzrůstající vzdáleností od nozder se přesnost AR snižuje (Clement
et Gordts 2005; Hilberg 2002). Názory na využití metody při vyšetření nosohltanu se různí (Cakmak et al. 2005; Kim et al. 1998;
Lam et al. 2006). Na naší klinice v Hradci Králové nevyšetřujeme
obstrukce v nosohltanu (např. adenoidní vegetace u dětí) akustickou rinometrií jako metodou volby.

Indikace vyšetření AR:
1. AR sleduje nosní průchodnost před dekongesčním testem a po
něm. Testem lze určit podíl skeletální a slizniční složky na nosní
obstrukci (pacienti s deviací nosní přepážky a/nebo s hypertroﬁí dolních skořep) (obr. 3). AR po dekongesčním testu přesně
určí reaktibilitu cév na sympatomimetika a podíl slizniční hypertroﬁe na nosní obstrukci (obr. 4, 5). Dle výsledků se odvíjí
další terapeutická strategie. Předpokládáme, že v případě významné změny nosního průřezu lze potíže pacienta zmenšit
konzervativní léčbou, zatímco u nevýznamné změny je indikována chirurgická léčba.
Dekongesční test je důležitou součástí funkční diagnostiky nosní
obstrukce. Změny v průchodnosti nosních dutin jsou dány hlavně
stupněm náplně cév, které tvoří v některých částech nosní dutiny
významné pleteně – viz C-zářez (C-notch) na záznamu AR.
2. AR umožňuje vyhodnocovat dimenzionální změny v nosní dutině před léčbou a po léčbě – konzervativní nebo chirurgické
(významný diagnostický prvek v rinologii a rinochirurgii).
AR se využívá na ORL klinice v Hradci Králové jako součást
komplexního předoperačního vyšetření u všech pacientů před
plánovanou septoplastikou a turbinoplastikou. Kontrolní vyšetření AR se provádí 3 měsíce po chirurgickém zákroku.
3. Pacienti s alergickou rinitidou různé etiologie.
AR umožňuje sledování efektu konzervativní léčby a nazálních
provokačních testů. AR velmi přesně zhodnotí změny prokrvení sliznic, a tudíž změnu nosní průchodnosti v průběhu provokačního testu (Keck et al. 2006).
4. Pacienti s poruchami dýchání ve spánku (Sleep Apnea Syndrome – SAS, ronchopatie).
MCA byl ve skupině pacientů se SAS signiﬁkantně nižší než ve
skupině osob bez potíží s nosní průchodností (Hilberg 2002).
5. Pacienti po předešlých operacích v oblasti nosní dutiny s přetrvávající subjektivní neprůchodností.
6. Nemocní před/po plastických operacích nosu.
Při rinoplastikách provedených zejména na odděleních plastické chirurgie se ne vždy dbá na funkční hledisko, dobrou nosní

průchodnost. AR umožňuje porovnat vnitřní prostorové změny před operací a po ní. Laterální rinotomie může u některých
nemocných zhoršit nosní průchodnost.
7. Forenzní případy (reoperace, úrazy).
Většina autorů se shoduje, že vyšetření AR není vhodné pro úplně nespolupracující děti pro nutnost klidu při vyšetření. Djupesland
však ve svých publikacích tento názor vyvrací (Djupesland et Rotnes
2001). Dle našich zkušeností AR není metodou prvé volby k vyšetření nosní průchodnosti u malých dětí. AR není vhodná pro pacienty s perforací nosní přepážky a rozštěpem patra.
Grymer a spol. považují za nezbytné vyšetření AR před septoplastickou operací k objektivizaci indikačních kritérií. Za jednoznačnou indikaci k septoplastice považují přítomnost subjektivní
nespokojenosti s nosní průchodností, rinoendoskopický nález deviace přepážky, MCA na deviované straně menší než 0,4 cm2 a po
dekongesčním testu menší než 0,5 cm2. Za normální efekt dekongesčního testu se považuje zvětšení MCA o 23–28 %. Při větších
percentuálních změnách se jedná o hypertroﬁi sliznice dolních skořep (Corey et al. 1998; Grymer 2000). Pro klinickou praxi má větší
výtěžnost sledování změn průřezu ve ﬁxně deﬁnované vzdálenosti
od nosního vchodu než sledování absolutního MCA.
Problémem AR jsou nedostatečné údaje o normálních hodnotách pro jednotlivé populace a typy nosu. Výsledky AR je nutné
hodnotit vždy jen ve spojení s endoskopickým nálezem v daném
čase. Optimální je hodnocení aktivní kontralaterální rinomanometrií (RNM) provedenou ve stejném čase jako AR. Doplňuje totiž
údaje. AR ukazuje prostorovou geometrii nosní dutiny (průřezy)
a rinomanometrie ukazuje, jaký tato dutina klade odpor při dýchání. Endoskopie přispívá k přesnosti interpretace a zvyšuje validitu
objektivních vyšetření. V tom je zásadní rozdíl např. v hodnocení
výsledků RMM a AR alergologem, který nemá informaci o endoskopickém obrazu v nosní dutině. Stejná hodnota totiž může být
důsledkem rozdílného patologického procesu nebo strukturální
anomálie. Proto je velmi důležité hodnotit výsledky dosažené vyšetřeními (rinoendoskopie, AR, RMM, dotazník) ve stejnou dobu.
Lze předpokládat, že i v České republice bude postupně narůstat tlak ze strany pojišUoven a právnických ﬁrem na objektivizaci
indikačních kritérií pro septoplastiku, turbinoplastiku, na zavedení
objektivního hodnocení efektu léčby mezi standardní vyšetření.

Závěr:
Akustická rinometrie je objektivní kvantitativní neinvazivní
vyšetřovací metoda k posouzení nosní průchodnosti. Je to rychlé
a jednoduché statické vyšetření, které informuje o prostorové geometrii nosní dutiny. Hodnotitelných výsledků lze dosáhnout jen
při důkladné standardizaci vyšetření. Akustická rinometrie je pomocná vyšetřovací metoda, která doplňuje rinoendoskopický nález
získaný ve stejné době jako vyšetření AR.
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MUDr. Katarína Zborayová
Klinika ušní, nosní a krční
LF UK a FN Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
e-mail: zborayova@email.cz

zpráva

Na tradičním místě – v slovenském Martině – se konal ve
dnech 26.–29. března již 6. ročník Martinských dní imunologie. V programu dominovala témata věnovaná alergii a astmatu, rozsáhlé části odborného setkání byly vyhrazeny blokům
o farmakoterapii alergie a astmatu, nechyběla řada sympozií
farmaceutických ﬁrem.
V souladu se zaměřením našeho časopisu jsem zvýšenou
pozornost věnoval kazuistickým sdělením, která pochopitelně
byla v programu obsažena jak v samostatné podobě, tak jako
ilustrace přehledově zaměřených přednášek.
Velmi zajímavé bylo sdělení autorského kolektivu pod vedením Ivo Lochmana. Autoři představili kazuistiku dítěte s úpornou a rozsáhlou dermatitidou, která byla důsledkem imunologického postižení v rámci Nethertonova syndromu. Hledání
konečné diagnózy i individuální řešení léčby nebylo snadné
a představovalo nelehký úkol pro lékaře pečující o dětského
pacienta s touto chorobou.
Velmi dobře zpracovaný referát věnovaný alergii na lokální anestetika přednesl Ivan Hlinka. Autoři v přehledové části
přednášky uvedli výčet potenciálních alergizujících agens (jak
samostatná anestetika, tak konzervační a pomocné látky), před-
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stavili způsoby diagnostiky
a práci dokumentovali také
zajímavou kazuistikou.
Případová studie nechyběla ani mezi postery. Popis
autoimunitního polyglandulárního endokrinního syndromu (APES) publikovali
v podobě posterového sdělení R. Klimčík a O. Kříž.
APES typu II, který byl obsahem sdělení, je typický
manifestací v dospělosti a jeho projevem je Addisonova
choroba, diabetes mellitus
1. typu a primární hypotyreóza. Ačkoliv jde o problematiku, kterou terapeuticky zajišUují především endokrinologové a diabetologové, jedná se o autoimunitní onemocnění,
kde imunolog je součástí lékařského týmu a může významně
přispět ke stanovení diagnózy.
Karel Vízner

Foto Karel Vízner

6. Martinské dny imunologie
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zpráva
Minifestival kazuistik v Praze
Je tradicí, že program pracovního dne složený z kazuistických sdělení dokáže bez problémů naplnit přednáškový
sál v Lékařském domě do posledního místečka (kdo nenašel
místo k sezení, ví, o čem je řeč). Ani dubnová pracovní schůze
ČSAKI, tentokrát pod předsednictvím MUDr. Ireny Krčmové
a MUDr. Dalibora Jílka, nebyla výjimkou.
Prezentována byla čtyři zajímavá sdělení. MUDr. Jarmila
Čelakovská za kolektiv autorů z Kožní kliniky FN Hradec Králové představila zajímavý případ potravinové alergie u dospělého muže. Základem prezentace byly diagnostické postupy
(anamnéza, speciﬁcké IgE, atopický epikutánní test, diagnostická eliminační dieta a pozitivní expoziční test), z kterých
(v souladu s aktuálními poznatky o potravinové alergii) byla
nejpřínosnější diagnostická eliminační dieta. Ta v tomto případě jednoznačně potvrdila výsledky předchozích nejednoznačných diagnostických vyšetření. Kazuistika vzbudila rozsáhlou
diskusi mezi účastníky.
MUDr. Jiřina Bartoňová, ze stejného pracoviště jako autoři
předchozí práce, se věnovala fototoxickým a fotoalergickým
kontaktním reakcím po externech s ketoprofenem. Tyto volně

prodejné léky jsou (i díky rozsáhlé reklamě) hojně užívány.
Fotoalergické reakce nastolují otázku, zda by jejich preskripce neměla být vyhrazena pouze lékařům – autoři to doporučují. Diagnóza těchto případů stojí na anamnéze, klinickém
obraze a časové souvislosti a dále pak na epikutánních testech a ozářených epikutánních testech. V rámci přednášky
byly uvedeny kazuistiky dvou pacientů, jejichž léčba si vyžádala ošetření dermatologem a rozsáhlou farmakologickou
léčbu této reakce.
MUDr. Petra Baušteinová a MUDr. Dalibor Jílek ve své
kazuistice popsali nesnadné hledání diagnózy pro exantém
u 10letého chlapce. Doc. MUDr. Milan Teřl, jehož kazuistika
program pracovního dne uzavírala, je znám jako skvělý řečník. Jeho přednášky, vždy podané s vysokou odbornou erudicí
(tentokrát šlo mj. o případ farmářské plíce), jsou zároveň velmi atraktivní a často i příkladem toho, že medicína a věda se
dá dělat s nadhledem a humorem. Ale o tom je škoda psát, je
lépe si některou z nich poslechnout – třeba na příští pracovní
schůzi ČSAKI věnované kazuistickým sdělením z praxe.
(red)
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Kapitoly z historie

Louis Pasteur
(27. 12. 1822 – 28. 9. 1895)
Josef Švejnoha

Foto Karel Vízner

Dům Louise Pasteura v Arbois
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Obrázek z archivu redakce

Francouzský vědec se hned několikrát nesmazatelně zapsal
do světových dějin medicíny, i když nebyl lékař – podobně jako
třeba fyzik Wilhelm Conrad Roentgen (1845–1923) svými „paprsky X“. Lékařům a akademikům, kteří navštěvovali jeho pařížskou laboratoř, skromně říkal: „Jsem jenom chemik“. Ale vezměme
to od začátku.
Narodil se jako jediný syn (mezi třemi sestrami) v rodině koželuha, veterána z napoleonských válek, v obci Dole ve východní
Francii v departementu Jura a vyrůstal v poklidném francouzském
městečku Arbois. Ve škole patřil mezi dobré žáky, i když nebyl nejlepší – na vysoké škole jej dokonce jeden profesor chemie označil
za průměrného studenta. Přírodní vědy a chemii studoval v Besanconu a později na výběrové škole „Ecole Normale Superieure“
v Paříži, kde v roce 1847 získal doktorát.

Chemii studoval u profesora Jeana Baptiste André Dumase
(1800–1884) a po dokončení studia se stal jeho asistentem. Zde
také ve svých 26 letech učinil první významný objev, který jej proslavil. Dokázal pod mikroskopem rozlišit dva druhy kyseliny vinné,
z nichž každý stáčí rovinu polarizovaného světla na opačnou stranu, což je způsobeno odlišným prostorovým uspořádáním atomů
v jejich molekulách. Stařičký věhlasný profesor fyziky Jean Baptiste Biot (1774–1862), který pokusu přihlížel, se samým nadšením
rozplakal. Pasteur tak položil základy novému oboru – stereochemii. Na základě tohoto úspěchu byl jmenován profesorem chemie
nejprve v Dijonu a později na univerzitě ve Štrasburku.
V roce 1854 se stal profesorem na nově založené fakultě exaktních věd v Lille. Oženil se s dcerou rektora zdejší univerzity Marií Laurentovou, která se stala jeho věrnou spolupracovnicí při
mnoha pokusech. Měli spolu pět dětí, ale tři dcery zemřely ještě
v dětském věku na tyfus. Univerzita v Lille se soustřeQovala na
řešení řady praktických problémů. Místní vinopalníci požádali
Pasteura, zda by neodhalil příčiny kysání vína a špatného kvašení
hroznů. Ten našel pod mikroskopem mikroorganismy, z nichž ně-
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které způsobovaly požadované kvašení cukru na alkohol, ale jiné
jej měnily na ocet či páchnoucí kyselinu máselnou. Nechal si pak
přinést půltucet lahví zkaženého vína a před zraky užaslých vinařů za pomoci mikroskopu přesně poznal, co jednotlivým vínům
je (poznal i podstrčené dobré víno).
Problémem kvašení se pak zabýval podrobněji a vědecky potvrdil, že alkoholové kvašení je způsobeno kvasinkami a kvašení
je dílem živých buněk bez přístupu vzduchu. Zároveň dokázal, že
kysání vína (později potvrdil, že i piva) je způsobeno bakteriemi,
které se zničí zahřátím vína na více než 63 stupně Celsia. Řešení tohoto problému si u něj objednalo francouzské válečné námořnictvo.
Pasteur udělal veřejný pokus – na dlouhou mořskou plavbu byla vysláno normální víno a víno předem zahřáté. Zatímco první zkyslo,
druhé se vrátilo v neporušeném stavu. Podobně vyřešil i problém
kysnoucího mléka a od té doby je proces, při němž je mléko pod
tlakem ohřáto na vysokou teplotu, nazýván „pasterizací“.
O svou teorii mikrobů pocházejících ze vzduchu a okolního
prostředí musel svést vítěznou bitvu s vědeckými autoritami. Dne
7. dubna 1864 předvedl přítomným profesorům i vznešené aristokracii – přítomni byli mj. i spisovatelé Alexandre Dumas st.
(1802–1870) a George Sandová (1804–1876) – jednoduchý pokus se dvěma baňkami se živným roztokem. Jedna baňka byla otevřená, druhá zavřená měla úzké hrdlo vlnovitě zahnuté. Pasteur
k tomu uvedl: „Voda v otevřené láhvi se již zítra zakalí, protože vzduch
do ní zanese zárodky mikroorganismů. Ta druhá, kterou jsem takto uzavřel již před čtyřmi lety, zůstává čistá a němá“. Za svůj důkaz sklidil
bouřlivé ovace.
K zajímavostem jeho života patří, že vykonával také funkci ředitele školy „Ecole Normale Superieure“, kterou sám vystudoval.
V roce 1867 byl jmenován profesorem chemie na Sorbonně. Velmi
jej trápilo, že ve Francii se šetří s ﬁnančními prostředky na vědecké

ústavy. Vypravil se proto za císařem Napoleonem III. (1808–1873),
který mu přislíbil zřízení samostatného ústavu (slib byl splněn až
v roce 1888, 15 let po císařově smrti, kdy již byla Francie dávno
opět republikou). Mezitím Pasteur řešil ještě jeden „nemedicínský“
úkol – hledal příčiny zhoubné nákazy bourců morušových, která
vážně ohrožovala francouzské hedvábnictví. Odhalil původce této
choroby pod mikroskopem již ve vajíčkách bourců a zachránil tak
obrovské ﬁnanční hodnoty.
V roce 1877 Pasteur při studiu růstu různých bakterií na výživné půdě jako první pozoroval antibiotické reakce. Zjistil, že
bakteriím se ve smíšené kultuře několika druhů nedaří a formuloval tzv. princip „antibiosy“ („život ničí život“), který se později
stal základem nových léků – antibiotik. Velmi zdůrazňoval, aby
lékaři používali při své práci antiseptických metod a zabraňovali tak pronikání škodlivých bakterií do lidského těla. Již v roce
1870 doporučil k dezinfekci předmětů suchý vzduch o teplotě
135 stupňů Celsia. V tomto směru velmi ovlivnil anglického lékaře Josepha Listera (1827–1912), který antisepsi později zavedl
do chirurgické praxe.
O tři roky později se zabýval výzkumem slepičí cholery. A jako
často v případech velkých objevů zasáhla náhoda. Pasteur zapomněl v regálu kulturu bakterií. Když jí po několika dnech objevil,
naočkoval s ní jednu slepici a zjistil, že bakterie přestaly účinkovat. A tato slepice následně, na rozdíl od ostatních, přežila naočkování čerstvých kmenů bakterií. To byl první pokus o aktivní
imunizaci. Obdobně Pasteur postupoval v případě sněti slezinné
u ovcí. Opět musel kvůli svým odpůrcům přistoupit k veřejnému
pokusu. Na statku v Pouilly-le Fort k němu použil 48 ovcí. Před
svědky naočkoval polovině ovcí zeslabenou kulturu bacilů sněti
slezinné, očkování o 12 dní později opakoval. Poté dostaly všechny
ovce smrtonosnou dávku virulentních bacilů sněti. Po dvou dnech

Foto Karel Vízner

Arbois patří k významným centrům francouzského vinařství. I to jistě
ovlivnilo cíle jeho prvních
výzkumů.
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napjatého čekání se ukázalo, že přežily jen očkované ovce. Objev
imunity byl na světě.
Poté následovaly další stovky pokusů, které potvrdily jeho hypotézu, že stárnutím se snižuje účinnost kultur a že oslabenými
kulturami lze vyvolat imunitu i proti smrtelným dávkám. Začal
připravovat očkovací látky s odstupňovanými účinky (některé zabíjely myši, ale nikoli morčata, jiné usmrcovaly králíky, ale nikoli
psy). To vše byla příprava na jeho možná ve světě nejznámější medicínský přínos – očkování proti vzteklině.
Nejprve začal marně pátrat po původci této smrtelné choroby
(v nemocnicích u lidí, ale i v rasovnách u vzteklých psů), ale ten
je tak nepatrný, že jej odhalily až moderní elektronové mikroskopy. Zkoumal sliny zvířat nakažených vzteklinou a došel k závěru,
že nemoc má své centrum v nervovém systému. Přenášel částečky
mozku zvířat napadených vzteklinou do mozku zdravých zvířat, ta
pak skutečně vzteklinou onemocněla. Poté sušil míchu ze vzteklého
králíka a zjistil, že uchovává oslabené mikroby, které po naočkování
vyvolávají slabou formu vztekliny. Všechna zvířata, která jí přežila,
se stávala vůči vzteklině imunní. Psal se červen 1885 a Pasteur si
kladl základní otázku – mohlo by to takto fungovat i u lidí?
A pak přišel 6. červenec 1885, kdy do jeho laboratoře vstoupila
chudá žena v alsaském kroji, která vedla za ruku svého devítiletého
syna, jehož pokousal vzteklý pes. Matce poradili, že syna jí může
možná zachránit jenom Pasteur. Ten váhal, neboU svou vakcínu
zatím zkoušel jen na 11 psech, ale nakonec se po mučivých úvahách rozhodl riskovat. Chlapce očkoval oslabeným virem vztekliny,
který získal při svých pokusech – a ten přežil. Jmenoval se Joseph
Meister a stal se rázem nejslavnějším pacientem světa. V budoucnu
se tento případ stane námětem několika ﬁlmů a knih jako příklad

odvahy a triumfu vědy. Pasteur publikoval své zkušenosti ve spise
„Způsob prevence vztekliny po pokousání“ (1885), ale hlavně za
necelý rok úspěšně očkoval v Paříži proti vzteklině 350 lidí.
Ze všech zemí světa začali do Paříže za Pasteurem vozit
nešUastníky pokousané vzteklými zvířaty a on jim všem pomáhal
– samozřejmě pokud se k němu dostali včas. Častokrát se v této
souvislosti vzpomíná případ skupiny 20 ruských mužiků, o němž
hovoří i historik Josef Vinař ve své publikaci „Zachránci lidstva“.
Mužici byli ve své vlasti pokousáni vzteklým vlkem. Byli naloženi
do vlaku a posláni do Paříže, kam se dostali po strastiplné cestě
ve velmi zbědovaném stavu. Vystoupili na nádraží z vlaku a volali: „Pastěr! Pastěr!“. Železničáři i cestující pochopili a dopravili
je do ústavu, kde byly ihned podniknuty záchranné kroky. Ze 20
nešUastníků bylo zachráněno 16; čtyřem už bohužel nebylo pomoci. O této události se mluvilo po celém světě a ruský car odměnil
Pasteura darem 100 000 rublů. Od té doby Pasteurův objev zachránil život tisícům lidí.
Jistě i tento věhlas přispěl k tomu, že v roce 1888 byl konečně v Paříži otevřen „Ústav pro studium infekčních chorob“, jehož
se stal Louis Pasteur prvním ředitelem a který byl později nazván
jeho jménem. Na jeho stavbu přispěly jak hlavy států, tak i mnoho chudých lidí, jimž vědec zachránil život. Sám Pasteur při slavnostním otevření tohoto ústavu prohlásil: „Všechno dobro se spojilo,
aby zbudovalo toto pracoviště vědy. Já sám mám melancholické vědomí,
že sem vstupuji jako člověk, kterého přemohl čas“.
Pasteurovi se ještě za jeho života dostalo mnoha uznání a ocenění, ve Francii byl považován doslova za národního hrdinu. Od
roku 1882 byl členem francouzské Akademie, obdržel řadu čestných doktorátů (k zajímavostem patří, že po vypuknutí prusko-francouzské války v roce 1870 vrátil na znamení protestu diplom
čestného doktorátu medicíny lékařské fakultě univerzity v Bonnu).
Svých vynikajících výsledků dosahoval navzdory zdravotním potížím – již v roce 1868 mu po záchvatu mrtvice ochrnula levá ruka
a záchvaty mozkové mrtvice byl postižen ještě dvakrát. Po celý svůj
život byl zbožným katolíkem – v této souvislosti je hojně citován
jeho výrok, stavící se proti údajnému rozporu mezi vědou a vírou:
„Poněvadž jsem hodně studoval, věřím jako bretoňský sedlák. Kdybych
byl studoval ještě více, věřil bych jako bretoňská selka“.
Louis Pasteur zemřel v roce 1895 a byl nejprve pohřben v pařížské katedrále Notre Dame, ale následně byly jeho ostatky pietně uloženy v kryptě Pasteurova ústavu v Paříži. Na stěně krypty
je vyryt dlouhý seznam Pasteurových objevů, které zachránily miliony lidských životů.

Obrázek z archivu redakce

Mgr. Josef Švejnoha
U Kombinátu 39
100 00 Praha 10
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Ohlédnutí…
Luhačovické alergologické dny
po patnácté
(Luhačovice, 28.–29. března 2008)
Lázně Luhačovice, a. s. každoročně koncem března pořádají
odborné setkání alergologů a pneumologů z České a Slovenské
republiky. Více než 300 lékařů a zdravotních sester (kterým byla
věnována samostatná jednací sekce) vyslechlo na 30 přednášek. Za
pořádající organizace pozdravili účastníky jak představitelé alergologické společnosti (doc. Vít Petrů), tak zástupci pneumologů
(prim. Stanislav Kos a prof. Eva Rozborilová) a organizátorů z Lázní
Luhačovice, a. s. (prim. Jiří Hnátek a prim. Zdeněk Hlobil).
První přednáškový blok byl věnován iniciativě GARD a na ni
navazující České alianci proti chronickým respiračním onemocněním (ČARO). Prof. Vítězslav Kolek a prof. Václav Špičák společně
představili cíle aliance a aktivity připravované na nejbližší období.
Národní program boje proti chronickým respiračním onemocněním v ČR, který je základním prohlášením této iniciativy, je nově
dostupný na aktuálně zprovozněných internetových stránkách
www.caro-gard.cz.
Následoval odborný program setkání, který přehledovou přednáškou o anafylaxi zahájil doc. Vít Petrů. I když se anafylaktická
reakce může projevit také konstrikcí dýchacích cest, v terapii je
vždy na prvním místě aplikace adrenalinu. Někdy je odlišení od
exacerbace astmatu nesnadné, rozdíl v léčbě je však zásadní – při
astmatu je třeba k léčbě užít rychle účinná beta 2-mimetika.
Zajímavá byla přednáška dr. Petra Čápa prezentující aktuální pokroky v neinvazivním vyšetřování dýchacích cest, konkrétně
význam měření oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu. Jeho
potenciál vidí autor především v diagnostice astmatu, monitoraci zánětu (a tím lepší titraci dávek IKS), hodnocení compliance
pacientů, predikci exacerbací astmatu a v diferenciální diagnostice astmatu vs. CHOPN a chronického kašle. Sledování významu tohoto měření se věnovali ve své studii také lékaři z Martina
(výsledky prezentovala dr. Alica Benčová), kteří měřili eNO u pacientů s alergickou rinitidou mimo hlavní pylovou sezónu. Závěry studie naznačují vyšší hodnoty eNO u rinitiků oproti zdravým
kontrolám, vzhledem k velikosti souboru však výsledky nedosáhly
statistické významnosti.

Analýze chybovosti v užívání inhalačních systémů pro aplikaci antiastmatik se věnovala Eva Feketeová z pražského pracoviště
Lerymed. U 59 % pacientů ve studii nebyla technika inhalace nikdy kontrolována. Největší chybovost (60 %) prokázali autoři studie u Aerosolového dávkovače, naopak nejlépe si vedly Spiromax
(20 %), Aerolizer (25 %) a Diskus (35 %). Zajímavé je, že s délkou
používání systému chybovost u pacientů vzrůstá. Stále aktuální tak
zůstává edukace pacientů o správné technice aplikace inhalačních
léků a pravidelná kontrola inhalace ošetřovatelským týmem.
V přednášce prim. Stanislava Kose byla vyhodnocena mezinárodní studie informovanosti občanů o CHOPN. V ČR se uskutečnilo dotazníkové šetření na souboru 1 142 respondentů u příležitosti
Světového dne CHOPN 15. listopadu 2006. Pouze 32 % našich spoluobčanů někdy slyšelo pojem CHOPN, tři čtvrtiny dotazovaných
nedokázaly rozlišit astma a CHOPN. Stejné šetření proběhlo i v roce
2007, výsledky prokazují stále ještě nedostatečnou informovanost
široké veřejnosti, nejvýrazněji v oblasti terapie onemocnění.
Zajímavá statistická data o komorbiditě u CHOPN přednesl
prof. Vladimír Vondra. Komorbidit s věkem narůstá. V ČR byly sledovány komorbidity CHOPN (III. a IV. stadia) v náhodném výběru
u 244 nemocných. Nejčastěji nemocní současně trpěli hypertenzí,
městnavým srdečním selháním, často pak také diabetem, jiným
chronickým plicním onemocněním a obezitou.
Studii prevalence kouření a postojů ke kouření u studentů 5.
ročníků lékařské fakulty UK v Bratislavě provedli lékaři z Kliniky
pneumologie FN Bratislava. Doc. Štefan Urban pak mohl představit soubor respondentů (230 studentů), z nichž 7 % kouřilo denně
a 20 % příležitostně. Obdobně jako ve zbytku společnosti byl podíl kouřících mužů vyšší. Zajímavé je, že 40 % sledovaných kuřáků
podlehlo této závislosti až v průběhu studia na lékařské fakultě.
Z pravidelných kuřáků se 71 % již v minulosti pokoušelo přestat
kouřit. Detekovány byly i nedostatky v informovanosti o škodlivosti
kouření mezi mediky a autoři doporučují, v souladu s návrhem International Union Against Tuberculosis and Lung Diseases, zavést
do výuky samostatný předmět – Kouření a zdraví.
Karel Vízner
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pozvánka
Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví
Brno 21. – 24. 10. 2008
Veletrh zdravotnické techniky v Brně, který se v uplynulých třech letech konal pod názvem HOSPIMedica, se letos
představí pod novou značkou – MEDICAL FAIR BRNO/CENTRAL EUROPE. Nový název i logo by měly ještě více propojit „mateřský“ veletrh MEDICA v Düsseldorfu s regionálními
satelitními veletrhy, organizovanými v Asii, Americe, Evropě
a Austrálii, k nimž brněnská přehlídka patří.
Návštěvníci veletrhu Medical Fair mohou stejně jako v minulých letech očekávat kromě výstavních expozic také bohatý
odborný program. Letos bude zaměřen především na chirurgii, onkologii a asistovanou reprodukci.
Ve dnech 20. a 21. října proběhne 3. mezinárodní kongres
miniinvazivní a robotické chirurgie. Pořadatelé (I. chirurgická
klinika LF MU, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Sekce
hrudní chirurgie a Sekce mininvazivní chirurgie České chirurgické společnosti) připravili v rámci programu kongresu Sympozium hrudní chirurgie s mezinárodní účastí, Sympozium
miniinvazivní a robotické chirurgie v kolorektální, bariatrické, cévní chirurgii, urologia a varia, Sympozium miniinvazivní
a robotické chirurgie pro instrumentářky a sestry a Specializační kurz laparoskopické a robotické resekce tlustého střeva.
Následující veletržní den, 22. říjen, bude (mimo jiné)
„Dnem technologií reprodukční medicíny“ – odborným garantem Mezinárodního symposia DETERM je Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN v Brně.
Dne 23. října se poprvé v rámci veletrhu uskuteční Den
onkologických technologií (DOT) – celodenní sympozium
na téma „Novinky v laboratorních metodách pro onkologii“.
Jeho spolupořadateli jsou Masarykův onkologický ústav a LF
MU v Brně.
Podrobnější informace o všech doprovodných akcích je možné získat na internetových stránkách (www.medicalfair.cz).
Stěžení kongresová témata se promítnou také do celkové koncepce výstavy (prostřednictvím tzv. „start up“ center).
Špičkové výrobky českých ﬁrem představí i letos –opět formou
společné prezentace – expozice INOVATEC, která sklidila velký úspěch v loňském roce.

Tradiční součástí veletrhu je segment REHAPROTEX – přehlídka kompenzačních, protetických, ortopedických a rehabilitačních pomůcek, doprovázená řadou dalších akcí. Ty jsou určeny jak lékařům a ostatním zdravotnickým pracovníkům, tak
zdravotně postiženým i široké veřejnosti. Ve dnech 23. a 24.
října proběhne kongres „Fyzioterapie bez hranic“, zakončený
praktickým workshopem. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR připravuje mezinárodní konferenci na téma „Evropou bez bariér“ (22. října) a Liga za práva vozíčkářů projekt
„Pro Váš úsměv“ pro každý veletržní den (bude se postupně
věnovat zdravotně postiženým dětem, seniorům, dále sociálním službám a nakonec studiu, práci a volnému času).
V loňském roce bylo možné shlédnout na brněnském veletrhu expozice 535 vystavovatelů z 31 zemí světa a pořadatelé
registrovali více než 17 000 návštěvníků. Zárukou kvality zůstávají i do budoucna více než 50leté zkušenosti mateřské pořadatelské společnosti Messe Düsseldorf s organizací podobných akcí. Pro letošní ročník navíc slibuje ing. Věra Menšíková,
ředitelka projektu Medical Fair Brno/Central Europe, aktivní
účast předních evropských odborníků, kteří v rámci kongresového programu seznámí účastníky např. se svými zkušenostmi
s aplikací informačních technologií ve zdravotnictví.
Veletrh Medical Fair by tak měl přinést řadu podnětů pro
všechny zdravotnické pracovníky bez ohledu na obor, v němž
působí.
(bag)

abstrakta na http://www.geum.org/pneumo
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Oznámení
Sarkoidóza a jiné granulomatózy
17. října 2008, Olomouc
Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, 772 00 Olomouc
Sympózium proběhne jako samostatná akce v rámci XVII. Moravskoslezských pneumologických dnů.

Program:
Kolek, V. (Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN a LF UP Olomouc)
Rozdělení a epidemiologie granulomatóz
(15 min)
Stříž, I. (IKEM – imunologické pracoviště, Praha)
Proč a jak vznikají v plíci granulomy

(15 min)

Tichý, T., Musilová, K., Škarda, J. (Ústav patologie, LF UP Olomouc)
Morfologické charakteristiky granulomů
(10 min)

Foto Michal Maňas

Petřek, M., Kriegová, E. (Ústav imunologie, LF UP Olomouc)
Imunogenetika sarkoidózy
(15 min)
Vašáková, M. (Pneumologická klinika 1. LF UK, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha)
Diagnostika a léčba plicní sarkoidózy
(15 min)
Katedrála sv. Václava, Olomouc
Hutyrová, B. (Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN a LF UP Olomouc)
Mimoplicní sarkoidóza
(10 min)

Přestávka
Skřičková, J. (Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice)
Hypersenzitivní pneumonitida
(10 min)

Foto Michal Maňas

Homolka, J. (Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha)
Granulomatóza z Langerhansových buněk
(10 min)
LošUáková, V. (Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN a LF UP Olomouc)
Plicní granulomatózy spojené s angiitidou
(10 min)
Žurková, M. (Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN a LF UP Olomouc)
Syndrom Churg-Straussové
(10 min)

Caesarova kašna, Olomouc

Tištěná verze rozšířených abstrakt přednášek bude publikována na stránkách našeho časopisu, který je mediálním
partnerem sympozia.

podrobné informace na http://www.geum.org/sarko
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