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Další rok s Kazuistikami

V redakci našeho časopisu nemíváme mnoho příležitostí ohlížet se zpět. Při uzávěrce aktuálního čísla se již 
redakčně pracuje na příspěvcích čísel příštích, v mnoha případech ještě velmi vzdálených, protože cesta od námě-
tu článku k jeho tištěné podobě může být dlouhá několik týdnů, ale někdy i několik měsíců. V případě seriálů se 
pak mnohdy musí uvažovat i v řádu let. Hodnotit úspěchy a neúspěchy v naší práci je však jistě potřeba a uzá-
věrka posledního čísla ročníku je k tomu dobrou příležitostí. 

V právě uplynulém ročníku jsme krom tradičních kazuistik a osvědčených seriálů (například Rarita, Zajímavé 
bronchologické nálezy nebo Kapitoly z historie medicíny) uvedli novou rubriku Vyšetřovací metody, ve které po-
stupně plánujeme představit zajímavé diagnostické a vyšetřovací metody našich hlavních oborů (ORL, pneumolo-
gie, alergologie) lékařům ostatních odborností. Podstatně jsme také zintenzívnili spolupráci s organizátory odbor-
ných akcí a krom zpravodajství z kongresů a seminářů připravili řadu suplement s abstrakty přednášek a posterů. 
Plánů a možností je v časopise celá řada, rozhodující však budou Vaše podněty, připomínky a nápady, stejně jako 
hodnocení uplynulého ročníku – budeme se tedy těšit na Vaše dopisy, e-maily i telefonáty do redakce.

Aktuálně se mění naše redakční adresa, redakce nyní sídlí na adrese:

Nakladatelství GEUM, Nádražní 66, 513 01 Semily

Telefonické kontakty a e-maily do redakce i do inzertního oddělení zůstávají beze změn a najdete je tradič-
ně v tiráži časopisu.

Distribuční společnost se však nemění, a tak složenky a faktury k úhradě předplatného na rok 2009, kte-
ré budeme vkládat do 1. čísla nového ročníku, budou stejné jako v loňském roce. V platnosti zůstávají i všechny 
další redakční a distribuční systémy – sponzorované předplatné a další výhody.

Rád bych Vás také vyzval k aktivní spolupráci při přípravě Kazuistik v alergologii, pneumologii a ORL. Dis-
kutuji-li s Vámi osobně, na kongresech či seminářích, často slýchám o zajímavých případech z Vaší praxe, které 
by jistě stály za publikaci, o řadě pozitivních i negativních, raritních zkušeností, nebo naopak případech, které se 
opakují, ale zůstávají stálým problémem běžné praxe… I zkušení lékaři s velkou erudicí a dlouholetou praxí se 
však jen těžko odhodlávají k tomu takový případ sepsat a nabídnout k publikaci. Kazuistiky jsou otevřeny všem 
autorům, žádný případ ani autor není dopředu zatracen a často obávané recenzní řízení může naopak pomoci 
formou připomínek a dotazů na autora článek vylepšit a zajistit kvalitní prezentaci Vašeho případu, Vaší praxe, 
Vašeho pracoviště. Proto prosím neváhejte s publikací zajímavých případů, budeme se na Vaše příspěvky těšit.

S přáním klidného a šGastného prožití vánočních svátků

 Karel Vízner
šéfredaktor

Editorial

Obrázek na obálce:

Woodwardie kořenatá
Woodwardia 
radicans (L.) Sm.

Helecho de cumbre je špa-
nělským názvem této mo-
hutné, až 3 m vysoké kap-
radiny s kožovitými listy. 
Typickým znakem pro ni 
jsou podlouhlé kupky vý-
trusnic umístěné ve dvou 
řadách podél střední žil-
ky listu. Roste ve vavří-
nových lesích, především 
na Kanárských ostrovech, 
ale i na Madeiře, Azorech 
a vzácněji i v jižní Evro-
pě a Alžírsku. Glukosi-
dy z některých woodwar-
dií byly zkoumány pro 
jejich antivirové účinky.

(foto GEUM – Mgr. Karel Vízner)
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Úvod:
Sarkoidóza je multiorgánové granulomatózní onemocnění ne-

známé etiologie morfologicky definované přítomností nekaseifiku-
jících granulomů v postižených orgánech. Sinonasální postižení 
v rámci tohoto onemocnění je vzácné, často obtížně diagnostiko-
vatelné, bez jednoznačně prokázaného optimálního způsobu léč-
by (Tami 2002). Prezentujeme případ pacientky, u níž sinonasál-
ní postižení, ačkoli bylo rezistentní na systémovou kortikoterapii, 
dobře zareagovalo na topické podání steroidů. 

Kazuistika:
31letá pacientka byla poprvé vyšetřena na oddělení ORL v roce 

2001 pro defiguraci nosu. Bylo provedeno CT vyšetření vedlejších 
nosních dutin (VDN) a epifaryngu. V levé polovině nosu ventrálně 
při hřbetu nosu bylo patrno lokalizované rozšíření měkkých tkání. 

Sarkoidóza
se sinonasálním postižením

Souhrn:
Sinonasální postižení u sarkoidózy je vzácné, často obtížně diagnostikovatelné a bez 

jednoznačně prokázaného optimálního způsobu léčby. Prezentujeme případ pacientky, 
u níž sinonasální postižení, ačkoli bylo rezistentní na systémovou kortikoterapii, dobře 
zareagovalo na topické podání steroidů.

Summary:
Sarcoidosis with sinonasal involvement 
Sinonasal manifestation of sarcoidosis is uncommon. Diagnosis is often difficult to 

establish and treatment options are often unclear. We report case of sarcoidosis with 
intrathoracic and, in which sinonasal manifestation was refractery to systemic corti-
costeroids treatment, but in which topical intralaesional administration of corticoste-
roids showed good results.

Anton, J., Dolejš, Z., Vašáková, M. Sarkoidóza se sinonasálním postižením. Kazuistiky v alergologii, 
pneu mologii a ORL 5, č. 4: 4 –6, 2008.

Klíčová slova:
� sarkoidóza
� sinonasální postižení
� kortikosteroidy

Key words:
� sarcoidosis
� sinonasal involvement
� corticosteroids

Jan Anton1, Zdeněk Dolejš2, Martina Vašáková1

1 Pneumologická klinika, 1. LF UK, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha
2 Oddělení ušní, nosní, krční, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha

Vrstva tkáně zde dosahovala šíře 10 mm. Dále bylo patrno loka-
lizované rozšíření měkkých tkání vpravo při přepážce nosní – asi 
1 cm nad bazí chrupavčité části, v předozadním směru v úrovni 
přední stěny anter o velikosti 18×15×10 mm. Při spodině levého 
antra byl patrný laločnatý nástěnný měkkotkáňový hladce ohra-
ničený útvar 11×13 mm. Jiné přesvědčivé patologické změny měk-
kých tkání v zachycené oblasti nebyly patrny. 

VDN i nosní průduchy byly jinak přiměřeně konfigurované, 
vzdušné, skelet bez patologických strukturálních změn. Mírná 
deviace septi nasi doprava. Byla doplněna biopsie sliznice spodiny 
nosní. Vzorek tkáně byl prostoupen nekaseifikujícími granulomy 
tvořenými epiteloidními buňkami, a to prakticky v celém rozsa-
hu. Součástí granulomů byly v jednotlivých případech obrovské 
buňky Langhansova typu. 

V rámci vyšetření byla na skiagramu zjištěna mediastinální 
a hilová lymfadenopatie. Na CT hrudníku ložiskové plicní změny 
nebyly prokázány. Zjištěna mediastinální lymfadenopatie s posti-

Langhans Theodor (1839–1919) – německý patolog. Medicínu studoval na univerzitě v Heidelbergu a v Gottingenu (u F. G. J. Henleho), v Berlíně (u R. Virchowa) a Würzburgu, 
kde se nakonec stal asistentem F. von Recklinghausena. Později přednášel na univerzitách v Marburgu a Giessenu. V letech 1872–1912 byl profesorem patologie na univerzitě v Ber-
nu. Objevil vícejaderné buňky v cytotrofoblastu placenty, které dnes nesou jeho jméno (zdroj informací: archiv redakce).

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

Obr. č. 1
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žením prakticky všech skupin mízních uzlin. Indikována media-
stinoskopie, která proběhla v březnu 2001 ve FN Královské Vino-
hrady. Mikroskopicky byly zastiženy fokálně regresivně změněné 
hyalinizované lymfatické uzliny s fibrózně ztluštělým pouzdrem, 
se známkami granulomatózního zánětu. Granulomy se sestávaly 
z hustě naakumulovaných epiteloidních buněk s příměsí obrov-
ských buněk Langhansova typu, bez přítomnosti kaseózních či 
fibrinoidních nekróz. Mycobacteria ani jiné infekční agens se nepo-
dařilo prokázat (Gramm, Grocott, PAS barvení). Krevní obraz, se-
dimentace, mineralogram, jaterní a ledvinné testy byly v normě bez 
známek hyperkalcémie či hyperkalciurie. Vyšetření S-ACE nebylo 
provedeno. Tuberkulinový test Mx II byl negativní. Bakteriologická 
vyšetření na plísně a mykobakteria, sérologie na syfilis a tularémii, 
autoprotilátky včetně ANCA byly negativní. Funkční plicní vyšet-
ření neprokázalo poruchu ventilace, respirace ani difusní kapacity 
plic. EKG bez převodní poruchy či jiných odchylek. 

Nálezy hodnoceny jako sarkoidóza s nitrohrudním postižením 
I. stupně a postižením epifaringu. Byla zahájena systémová korti-
koterapie prednisonem v iniciální dávce 30 mg  /den s minimálním 
efektem na sinonasální postižení. Též kontrolní HRCT hrudníku 
neprokázalo žádné změny. Kortikoterapie byla po pěti měsících 
ukončena. Při dalším sledování byla i nadále bez dechových obtí-
ží, bez respirační či ventilační poruchy.

V září 2004 byla u pacientky zjištěna uveitis anterior levého 
oka. Podávány topické steroidy (gtt, ung), které byly vysazeny po 
měsíci léčby, kdy došlo k remisi.

V roce 2005 bylo v rámci sledování na ORL pozorováno další 
zvětšování nosu. Na kontrolním CT VDN došlo k progresi – zvětšil 
se rozsah zduření měkkých tkání nosu. Nyní bylo patrno rozšíření 
měkkých tkání především na levém nosním křídle, které na hřbetu 
nosu přecházelo mírně i na pravé křídlo a kraniálně až ke kořeni 
nosu. Zduření dosahovalo šíře až 8 mm a postkontrastně se zře-
telně sytilo. V chrupavčité části nosu splývalo zduření křídla nosu 
s měkkotkáňovou sytící se hmotou ve ventrální části levého nos-
ního průduchu (celkový rozsah masy byl na řezu až 29×23 mm) 
a rozšířená byla i ventrokaudální část nosní přepážky. Přetrvávalo 
drobné zastření na spodině levého antra. Nově bylo patrno roz-
sáhlé zastření pravého antra bez jednoznačné hladiny, hodnoceno 
spíše jako slizniční změny, denzita a sycení bylo výrazně nižší než 
v oblasti měkkých tkání nosu. Laterální stěna pravého antra byla 

v dorzální části odvápněná. Ethmoidy, sfenoidy a frontální dutiny 
vzdušné (viz obr. č. 1).

V červnu 2005 byla na ORL FTN provedena pravostranná sino-
tomie s excizemi z rezistencí na nosním křídle, excize z granulací 
tkání dutiny nosní – baze, z oblasti epifaryngu. Odběry zachyti-
ly tkáně prostoupené projizvenými nekaseifikujícími granulomy 
z epiteloidních buněk. Obrovské buňky zastiženy nebyly, nekro-
tické úseky v granulomech rovněž nebyly zastiženy. Histochemie 
PAS – negativní, plísňové elementy nebyly nalezeny. Barvení na 
acidorezistentní tyčinky (dle Ziel-Nielsona) negativní, EMA – v au-
tokontrole pozitivní, epiteloidní struktury negativní. Cytokeratin 
jako EMACD 68 – výrazná pozitivita v cytoplazmě epiteloidních 
elementů. S 100 protein – pozitivita nervových zakončení v intim-
ním kontaktu s epiteloidními strukturami. 

Pacientka kvůli minimálnímu efektu předcházející léčby 
a obavě z možných nežádoucích účinků další systémovou tera-
pii odmítla.

V roce 2006 byla na klinice ORL zahájena cyklická injekční 
aplikace kortikosteroidů (betamethason) do oblasti nosu s velmi 
dobrým kosmetickým efektem (viz obr. č. 2, 3, 4, 5). Skiagram 
hrudníku vykazuje mírnou spontánní regresi hilové lymfadeno-
patie. Funkční plicní vyšetření i biochemické parametry včetně 
ANCA, kalcémie a kalciurie zůstávají v normě. 

Obr. č. 2 a 3

Obr. č. 4 a 5
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SARKOIDÓZA SE SINONASÁLNÍM POSTIŽENÍM

Diskuse:
Sinonasální postižení je vzácným projevem sarkoidózy, která se 

vyskytuje jen u 1–4 % pacientů s touto nemocí (Tami 2002). Jeho 
symptomy jsou obvykle nespecifické. Časté jsou příznaky nosní 
obstrukce, postnasální zatékání, bolesti hlavy a opakované sinusi-
tidy (Tami 2002). U popisované pacientky byla důvodem prvního 
vyšetření defigurace nosu.

Na CT sinonasální oblasti jsou pro sarkoidózu typické chro-
nické zánětlivé změny spolu s oblastmi nosního septa, které vy-
kazují sarkoidní noduly (Tami 2002). Může se vyskytnout i per-
forace septa a destrukce nosních kůstek či chrupavek (Erbek et 
al. 2006). V našem případě bylo na CT vyšetření dominantním 
nálezem zvětšení měkkých částí nosu.

Pro definitivní diagnózu nosního postižení při sarkoidóze je 
nezbytmé histopatologické vyšetření (Erbek et al. 2006). V na-
šem případě byly nálezy nekaseifikujících geanulomů při opako-
vaných biopsiích ze sinonasální oblasti podpořeny biopsií me-
diastinálních lymfatických uzlin. Histologie vyloučila infiltraci 
tkání při lymfomu. Další vyšetření vyloučila jiná granulomatózní 
onemocnění (mykobakteriální infekce aspergilózu, aktinomykó-
zu a Wegenerovu granulomatózu). Pacientka neměla anamnézu 
expozice beryliem.

Průběh sinonasální sarkoidózy a léčba závisí na rozsahu one-
mocnění. V současné době se ke stagingu používá klasifikace na-
vržená Krespim (tab. č. 1). U pacientů s nejmírnějším postižením 
se v léčbě používá nosní aplikace solných roztoků, topických ste-
roidů a v případě kolonizace Staphylococcus aureus cyklická lokál-
ní aplikace antibiotik (gentamycin). Ve II. stadiu se ukázala být 
účinnou injekční aplikace steroidů do místa léze. U nejzávažněj-
ších případů byl popsán efekt systémové kortikoterapie, azathio-
prinu, metotrexátu a chlorochinu. V poslední době bylo publiko-
váno též úspěšné použití thalidomidu a infliximabu (Tami 2002, 
Judson et al. 2008). 

Chirurgické řešení by mělo být z důvodu obavy z další tkáňo-
vé destrukce rezervováno pouze pro konzervativně nezvladatelné 
symptomatické onemocnění se závažnou nosní obstrukcí či s re-
konstrukčním záměrem při těžkých zevních deformitách. V tomto 
případě se preferuje jej načasovat na období, kdy je aktivita onemoc-
nění pod kontrolou (Tami 2002). V našem případě rozsah a prů-
běh onemocnění odpovídal druhému až třetímu stadiu Krespiho 
klasifikace. Aplikace nosních topických steroidů i systémová kor-
tikoterapie neměla u popisované pacientky téměř žádný účinek. 
Trpěla jen minimálními projevy nosní obstrukce, nevyskytovaly 
se u ní sinonasální infekce. Funkční plicní vyšetření bylo bez po-
ruchy. Její hlavní problém, kosmetický defekt, je v současné době 
částečně vyřešen cyklickou aplikací steroidů do místa postižení. 
Použití azathioprinu, metotrexátu a thalidomidu bylo po pohovo-
ru s pacientkou vzhledem k možným vedlejším účinkům zavrže-
no (thalidomid navíc není v ČR registrován a je k dispozici pouze 
v rámci studií u hematoonkologických onemocnění). 

Případ byl na konferenci WASOG v červnu 2008 konzulto-
ván s prof. M. Judsonem z Medical University of South Caroli-
na. Na základě jeho doporučení zvažováno nasazení infliximabu, 
nicméně vzhledem k předpokládanému pouze dočasnému efek-
tu s nutností cyklického podávání a tomu, že by léčba s největší 
pravděpodobností (stejně jako topická aplikace steroidů do mís-
ta postižení) nevyřešila reziduální hyperpigmentaci, nebyla tato 
léčba zatím použita. 

Závěr:
Sinonasální postižení u sarkoidózy je vzácná, nicméně poten-

ciálně závažná manifestace tohoto onemocnění. Výše popsaná 
kazuistika upozorňuje na některé problémy týkající se její diag-
nostiky a léčby.

Literatura:
Erbek, S., Erbek, S. S., Tosun, E., Cakmak, O. A rare case of 
sarcoidosis involving middle turbinates: an incidental diagnosis. 
Diagn Pathol 1: 44, 2006.
Judson, M. A., Baughman, R. P., Costabel, U. et al. Efficacy of in-
fliximab in extrapulmonary sarcoidosis: results from a randomised 
trial. Eur Respir J 31, 6: 1189–1196, 2008.
Tami, T. A. Sinonasal sarcoidosis: diagnosis and manmagement. 
Semin Respir Crit Care Med  23, 6: 549–554, 2002.

Wegener Friedrich (1907–1990) – německý patolog. Jeho jméno je spojeno především s Wegenerovou granulomatózou. V jeho osobním životě je známo jeho členství v NSDAP. 
Za druhé světové války působil jako důstojník v Lodži v Polsku ve funkci vojenského patologa (zdroj informací: archiv redakce).

MUDr. Jan Anton 
Pneumologická klinika 1. LF UK a FTNsP
Vídeňská 800
140 59 Praha 4
e-mail: jan.anton@ftn.cz

stadium rozsah postižení léčba

I mírné, reverzibilní one-
mocnění bez postiže-
ní paranasálních dutin

nosní solné spreje 
a nosní steroidní 
inhalátory

II středně závažné, poten-
ciálně reverzibilní one-
mocnění s postižením 
paranasálních dutin

jako stadium I
+ injekce steroidů 
do místa postižení

III ireverzibilní onemocně-
ní s intranasálními srůs-
ty, nosními stenózami 
a destrukcí chrupavek

jako stadium II 
+ systémová léčba (ste-
roidy, azathioprin, tha-
lidomid a anticytokiny)

Tab. č. 1: Krespiho klasifikace sinonasální sarkoidózy (Tami 
2002, Erbek et al. 2006)
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Souhrn:
Autoři v článku prezentují jednu z objektivních vyšetřovacích metod nosní neprů-

chodnosti – přední aktivní kontralaterální rinomanometrii. Rinomanometrie je nein-
vazivní, funkční, dynamická vyšetřovací metoda, která doplňuje rinoendoskopické vy-
šetření. Výtěžnost rinomanometrie je úměrná přesnosti provedení vyšetření a správné 
interpretaci výsledků s ohledem na rinoendoskopický nález.

Summary:
Anterior active contralateral rhinomanometry
The authors present one of the objective methods of examination of a nasal obstruc-

tion – the anterior active contralateral rhinomanometry. The rhinomanometry is a non-
invasive, functional, dynamic method of examination that is additional to the rhino-
endoscopic examination. The utilization of the rhinomanometry corresponds to the 
accuracy of its performance as well as to the correct interpretation of the results with 
respect to the rhinoendoscopic findings.

Zborayová, K., Vokurka, J., Čelakovský, P., Dršata, J., Lánský, M. Přední aktivní kontralaterální rino-
manometrie. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 5, č. 4: 7 –11, 2008.

Klíčová slova:
� rinomanometrie
� nosní obstrukce
� objektivní vyšetření 

nosní průchodnosti

Key words:
� rhinomanometry
� nasal obstruction
� objective examination 

of nasal clearness

Úvod:
Článek je pokračováním v sérii Vyšetřovací metody. Navazu-

je na publikaci o akustické rinometrii z předešlého čísla časopisu 
(Zborayová et al. 2008). 

První pokusy objektivního hodnocení nosní průchodnosti 
prováděli Zwaardemaker a později Glatzel. Koncem 19. a začát-
kem 20. století hodnotili nosní průchodnost na základě velikosti 
kondenzačních ploch par, které vznikaly na kovové desce umís-
těné pod nosem nemocného během výdechu. Od té doby vznik-
la celá řada různých metod, více nebo méně používaných (Seme-
rák 1958). Rinomanometrie (RMM) představuje sofistikovanější 
modifikaci dodnes používaného vyšetření s Glatzelovou deskou. 
Aschan a spol. jako první publikoval pojednání o moderní rinoma-
nometrii v roce 1958. V současnosti je RMM vyšetřovací metoda 
rutinně zavedená na klinických otorinolaryngologických a alergo-
logických pracovištích (Cole 2000, Dršata et al. 1999, Kim et al. 
1998, Pirilä et Tikanto 2001).

Typy rinomanometrického vyšetření
Podle účasti pacienta na vyšetření rozdělujeme RMM na ak-

tivní a pasivní. Při pasivní rinomanometrii je měřen nosní průtok 

bez aktivní účasti pacienta. Vyšetřovaný v době vyšetření nedýchá, 
ani nepolyká. Vzniká tak nefyziologická situace, která nemůže re-
produkovat spontánní dýchání. Druhou možností pasivní RMM je 
sledování tlaku v nosní dutině unilaterálně při konstantním prů-
toku vzduchu 250 cm3/s. Používá se např. při alergologických pro-
vokačních testech. 

Aktivní RMM vyžaduje od pacienta aktivní dýchání nosem. 
Podle místa snímání respiračního tlaku rozdělujeme RMM na 
přední a zadní.

Zadní RMM měří tlakové výkyvy v nosohltanu při nádechu 
a výdechu pomocí katétru zavedeného ústy. Rezistence je sledována 
unilaterálně nebo bilaterálně. Největší nevýhodou této metody je, 
že 20–50 % lidí neumí relaxovat měkké patro natolik, aby mohlo 
proběhnout vyšetření. Hodnoty naměřeného tlaku v nosohltanu 
jsou vysoce závislé na postavení měkkého patra. Proto je reprodu-
kovatelnost výsledků ještě nižší než u přední aktivní RMM. Z prak-
tického hlediska zadní RMM nedosáhla širšího užití. 

Přední aktivní kontralaterální RMM porovnává rozdíl mezi 
tlakem v masce přístroje (jež je hodnotou tlaku v přední části mě-
řené nosní dutiny) a kontralaterálním nosním vchodem (vyjadřu-
jícím tlak v nosohltanu) při nádechu a výdechu. Změna tlaku za 
jednotku času je pak veličinou nosního průtoku. 

Vyšetřovací metody

Přední aktivní kontralaterální rinomanometrie

Katarína Zborayová, Jan Vokurka,
Petr Čelakovský, Jakub Dršata, Mirek Lánský
Klinika ušní, nosní a krční, LF UK a FN Hradec Králové
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Princip metody
RMM měří odpor nosní dutiny na základě sledování průtoku 

vzduchu a tlaku. Využívá fyzikální princip průtoku látky trubicí při 
rozdílném tlaku na jejích koncích. Vzduch proudí z místa s vyšším 
tlakem do místa s nižším tlakem. Rozdíl tlaku je v oblasti dýchacích 
cest pravidelně vyvoláván nádechem a výdechem. Rychlost proudí-
cího vzduchu závisí na tlakovém gradientu, průměru a délce trubice 
(nosní dutina). Důležitým faktorem je i charakteristika proudění, 
tedy jedná-li se o proudění laminární nebo turbulentní. 

Protože délka nosní dutiny je konstantní, proudění ovlivňuje 
zejména velikost nebo změna průměru nosní dutiny. Dle Ohmova 
zákona pro laminární proudění platí, 

R=∆p/V, kde R=odpor proudícímu vzduchu, p=diferenciál-
ní tlak v Pa, V=průtok vzduchu v cm3/s. Při úplné turbulenci ale 
platí: R=∆p/V2.

Nicméně, proudění v nosní dutině není ani zcela laminární ani 
turbulentní. Při pokusu na experimentálním modelu nosní dutiny 
bylo zjištěno, že čisté laminární proudění nastává jen při nízkých 
rychlostech proudění. Při průtoku vzduchu 20 cm3/s se objevu-
jí první turbulence. Při průtoku 500 cm3/s (individuální rozdíly 
400–1 000 cm3/s) je přítomno čistě turbulentní proudění. Víři-
vý pohyb proudícího vzduchu podporuje i nepravidelní tvar nos-
ní dutiny a nejvíce je vyjádřen při výdechu. Turbulence je jednou 
z podmínek pro výměnu látek mezi vzduchem a sliznicí, tedy pro 
olfakci. Dle Evropské standardizační komise platí pro výpočet nos-
ní rezistence vzorec R=∆p/V. ∆p je diferenciální tlak p2−p1, kde 
p2 je tlak naměřený v masce, odpovídající tlaku v kontralaterální 
(volné) nosní dutině a p1 je tlak naměřený v adaptéru v nosním 
vchodu, odpovídající tlaku v nosohltanu. Rezistence se hodnotí při 
fixním tlaku 150 Pa (Clement et Gordts 2005). Na základě této 
domluvy je možné srovnávat interpersonální výsledky, porovná-
vat je s normou a s předchozími vyšetřeními u daného pacienta. 
Rozmezí hodnot nosního odporu u zdravé populace je poměrně 
široké. Proto má větší klinickou validitu sledování hodnot před-
ní aktivní RMM u jednotlivých pacientů před a po dekongesčním 
testu, resp. před a po konzervativní nebo chirurgické léčbě, než 
srovnávání hodnost nosního odporu mezi jednotlivými pacienty. 
Dle Marana a Lund je ideální, když každé klinické pracoviště má 
svoje vlastní normy při známých vstupných a vylučovacích krité-
riích pro daný soubor pacientů (Maran et Lund 2001).

Metodika vyšetření
Pro vyšetření nosního odporu a průtoku vzduchu nosem pou-

žíváme na ORL klinice v Hradci Králové přístroj Rhinomanometer 
200 firmy Atmos (Německo) od roku 1994 a rinomanometr firmy 
GM Instruments (Skotsko) od roku 2007. Oba přístroje jsou za-
loženy na principu přední kontralaterální aktivní RMM. Součástí 
obou zařízení je vlastní rinomanometr, transparentní maska, nos-
ní adaptéry různých velikosti pro zablokování jednoho z nosních 
vchodů. K novějšímu rinomanometru patří počítač a barevná tis-
kárna. Jeho výhody spočívají zejména v možnosti archivace údajů. 
Software přístroje umožňuje různé úpravy již získaného grafického 
záznamu, včetně srovnávání s předešlými výsledky.

Před vyšetřením RMM je důležité vybrat správnou velikost 
nosního adaptéru. Vyšetřující dbá na optimální kontakt mezi adap-

térem a chřípím, tak aby nedošlo k deformaci chřípí nebo nosní 
chlopně (obr. č. 1). U nemocných s výraznou subluxací nosní pře-
pážky, event. s těžkou deformitou nosního vchodu je používána pro 
každou stranu jiná velikost nosního adaptéru. Při vyšetření pravé 
nosní dutiny je levý nosní vchod zablokován nosním adaptérem, 
který je spojen tenkou trubičkou s přístrojem. Při vyšetření levé 
nosní dutiny je nosní adaptér umístěný v pravém nosním vchodu. 
Transparentní maska je přiložena ke tváři nemocného tak, aby ne-
docházelo k deformaci nosních křídel. Průhledný materiál masky 
umožní kontrolu správné polohy nosního adaptéru, možnost za-
lomení trubičky, či pootevření úst vyšetřujícího (obr. č. 2). Při vy-
šetření pacient sedí. Zejména v zimních měsících se snažíme, aby 
vyšetřovaný byl v místnosti, resp. v čekárně minimálně 10 minut 
před samotným vyšetřením. Ideální je adaptační čas 20–30 minut 
(Kerr et al. 1997). Pacient je poučen, že během samotného vyšetření 
RMM dýchá přirozeně, ne usilovně. Ústa jsou zavřena. Každá stra-
na nosní dutiny je vyšetřována v průběhu 4 nádechů a 4 výdechů. 

Obr. č. 1: Důležitý je optimální poměr mezi velikosti nosní-
ho adaptéru a chřípím – tak aby nedošlo k deformaci chřípí
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Obr. č. 2: Průhledný materiál masky umožní kontrolu správ-
ného provedení vyšetření
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Vyšetřovací metody
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Výsledná křivka je průměrem 4 měření. Výsledky jsou vyjádřeny 
v jednotkách SI (Pascal, cm3/s). Součástí každého rinomanometric-
kého vyšetření je dekongesční test. Dekongesční (vasokonstrikční 
nebo anemizační) test spočívá v aplikaci vasokonstrikční látky do 
obou nosních dutin standardizovaným způsobem. Na naši klini-
ce je používán 0,1‰ nafazolin. Nosní rezistenci vyšetřujeme před 
dekongesčním testem a 15 minut po něm. 

Výsledky
Výstupem přední aktivní RMM je grafický a numerický zá-

znam. Grafický záznam představuje křivku průtoku vzduchu nosní 
dutinou. Na horizontální ose je diferenciální tlak v nosní dutině, 
na vertikální ose objem vzduchu (obr. č. 3). Numerický záznam 
představuje hodnotu odporu, který klade nosní dutina proudící-
mu vzduchu při tlaku 150 Pa a objem proudícího vzduchu za ča-
sovou jednotku. Jelikož objem proudícího vzduchu může nemoc-
ný ovlivnit (usilovné dýchání) zařazují někteří autoři RMM mezi 
semiobjektivní metody vyšetření nosní průchodnosti (Sičák et 
al. 2006). 

Ve skupině zdravých jedinců, bez potíží s nosní průchodnos-
ti byla zjištěna průměrná nosní rezistence 0,23 Pa/cm3/s (0,15–
0,39 Pa/cm3/s) (Kerr et al. 1997). Dle Coleho je normální nosní 
rezistence v rozmezí nižší než 0,2 Pa/cm3/s a po dekongesčním 
testu je redukována o 30–33 % (Cole et Fenton 2006). 

Indikace k vyšetření přední aktivní RMM
Obecně lze říci, že indikace k RMM jsou totožné s indikacemi 

k vyšetření akustickou rinometrií u nemocných se sníženou nosní 
průchodnosti (Zborayová et al. 2008). 

• RMM sleduje nosní průchodnost před a po dekongesčním tes-
tu. Jím lze určit podíl skeletální a slizniční složky na nosní ob-
strukci (pacienti s deviaci nosní přepážky a/anebo s hypertro-
fii dolních skořep) (obr. č. 4–7). RMM po dekongesčním testu 
určí reaktibilitu cév na sympatomimetika a podíl slizniční hy-
pertrofie na nosní obstrukci (Caenen et al. 2005). Dle výsledků 
se odvíjí další terapeutická strategie.

• RMM umožňuje vyhodnocovat dynamické funkční změny v nos-
ní dutině před a po konzervativní nebo chirurgické léčbě (vý-
znamný diagnostický prvek v rinologii a rinochirurgii) (Hirsch-
berg 2002, Kuchynková et al. 1998, Naito et al. 2001, Pirilä et 
Tikanto 2001, Singh et al. 2006). RMM je využívána na ORL 
klinice v Hradci Králové jako součást komplexního předoperač-
ního vyšetření u všech pacientů před plánovanou septoplasti-
kou a turbinoplastikou. Kontrolní vyšetření RMM se provádí 
tři měsíce po chirurgickém zákroku.

• Pacienti s alergickou rinitidou různé etiologie. RMM umožňuje 
sledování reaktibility nosní sliznice v průběhu nazálních pro-
vokačních testů (Pirilä et Nuutinen 1998).

Obr. č. 3: Grafický záznam RMM přístrojem fy GM Instru-
ments. Svislé bílé čáry představují tlak 150 Pa, při kterém se 
hodnotí nosní odpor. Ve čtverci vpravo nahoře je křivka in-
spiria pravé nosní dutiny, ve čtverci vlevo dolů – exspirium 
vpravo. Čtverec vlevo nahoře zobrazuje křivku nosního od-
poru při exspiriu levou nosní dutinou a čtverec vpravo dolů 
inspirium levou nosní dutinou. Čím více je křivka vertikální 
(blíže k ose y), tím je nosní průtok větší a nosní rezistence 
menší (nosní průchodnost je horší vlevo)

Obr. č. 4: Rinomanometrický záznam u nemocné s hypertro-
fií dolních skořep před dekongesčním testem

Obr. č. 5: Rinomanometrický záznam u nemocné s hypertro-
fií dolních skořep po dekongesčním testu. Zřejmé je zlepšení 
průtoku na obou stranách nosní dutiny
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• Pacienti s poruchami dýchání v spánku (Sleep Apnoe Syndrom, 
ronchopatie). 

• Pacienti po předchozích operacích v oblasti nosní dutiny s pře-
trvávající subjektivní neprůchodnosti.

• Nemocní před/po plastických operacích nosu. 
• Hodnocení působení enviromentálních faktorů a faktorů pra-

covního prostředí (mezioborová spolupráce s klinikou pro ne-
moci z povolání).

• Forenzní případy (reoperace, úrazy).

Vyšetření přední aktivní RMM není vhodné pro úplně nespolu-
pracující děti pro nutnost klidu a spolupráce při vyšetření. Přední 
aktivní RMM není vhodná pro pacienty s perforací nosní přepáž-
ky a s rozštěpem patra.

RMM není možné provést u pacientů s výraznou deviací sep-
ta. Při vyšetření užší nosní dutiny pacient není schopen dýchat 
při zavřených ústech.

Výsledky RMM je nutné hodnotit vždy jen ve spojení s endosko-
pickým nálezem v daném čase. Optimální je současné hodnocení 
aktivní kontralaterální rinomanometrií a akustickou rinometrií. 
Doplňuje totiž údaje. Akustická rinometrie ukazuje prostorovou 
geometrii nosní dutiny a RMM ukazuje, jaký tato dutina klade od-
por při dýchání. Rinoendoskopické vyšetření odhalí morfologické 
příčiny neprůchodnosti, přispívá k přesnosti interpretace a zvyšuje 
validitu objektivních vyšetření. 

Závěr:
Přední aktivní kontralaterální rinomanometrie je objektivní 

kvantitativní neinvazivní vyšetřovací metoda k posouzení nosní 
průchodnosti. Je to funkční dynamické vyšetření, které informuje 
o odporu, který klade nosní dutina proudícímu vzduchu. 

Výtěžnost rinomanometrie je úměrná přesnosti vyšetření 
a správné interpretaci výsledků s ohledem na rinoendoskopický 
nález provedený ve stejnou dobu.
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Obr. č. 6: Rinomanometrický záznam u nemocné s vyboče-
ním nosní přepážky doprava. Nosní průtok je snížen obou-
stranně, více vpravo.

Obr. č. 7: Rinomanometrický záznam u nemocné s vyboče-
ním nosní přepážky doprava po dekongesčním testu. Je patr-
né výrazné zlepšení průtoku vlevo, vpravo jen minimálně.
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Pomalu regredující
komunitní pneumonie

Souhrn:
Kazuistika prezentuje rozsáhlou akutní komunitní pneumonii (CAP) u poměrně mla-

dé pacientky, se základním onemocněním asthma bronchiale, středně těžké perzistující, 
pod kontrolou. Regrese pneumonie byla pomalá, vyžádala si opakovanou antibiotickou 
léčbu, dlouhodobou pracovní neschopnost a zřejmě se na jejím průběhu podílel i stav 
výživy a obrovský stres v mladém věku.

Summary:
Slowly subsiding community-acquired pneumonia
The paper presents a large acute community-acquired pneumonia (CAP) in relatively 

young female patient whose primary disease was a moderate, persistent bronchial ast-
hma. The regression of the illness was slow, demanding repeated antibiotic treatment 
and long-term incapacity to work. The course of the disease was probably also influen-
ced by patient’s nutritional status and excessive stress in young age.

Feketeová, E. Pomalu regredující komunitní pneumonie. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 5, 
č. 4: 12–16, 2008.

Klíčová slova:
� komunitní pneumonie
� asthma bronchiale
� stres
� výživa

Key words:
� community-acquired 

pneumonia
� bronchial asthma
� stress
� nutrition

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

Úvod:
Definice pneumonií

Pneumonie je akutní zánět v oblasti respiračních bronchio-
lů, alveolárních struktur a plicního intersticia. Klinická definice 
pneumonie je nález čerstvého infiltrátu na sumačním skiagramu 
hrudníku spolu s nejméně dvěma příznaky infekce respiračního 
traktu – tj. kašel, expektorace hnisavého sputa, dušnost, bolest na 
hrudníku, horečka, poslechový nález na hrudníku, případně leu-
kocytóza, často porucha oxygenace.

Klasifikace pneumonií
Epidemiologická klasifikace:

• komunitní pneumonie (CAP)
• nozokomiální pneumonie (HAP)
• ventilátorová pneumonie (VAP)
• pneumonie u imunokompromitovaných nemocných
• pneumonie v ústavech sociální péče (SHP)
• pneumonie asociované s lékařskou péčí (HCAP)
• aspirační pneumonie 

Podle závažnosti dělíme pneumonie na lehké, středně těžké 
a těžké. V poslední době se v péči o nemocné upřednostňují prak-
tické aspekty hodnotící závažnost pneumonie ve vztahu k celkové-
mu stavu pacienta a jeho rizikovým faktorům. Tyto aspekty spolu 

s typem vyvolávajícího agens pak určují způsob léčby (empirická, 
cílená), místo péče (ambulantní, hospitalizační na standardním 
oddělení, hospitalizační na JIP). 

Podle časového průběhu klasifikujeme pneumonie na akutní, 
recidivující a chronické. Akutní pneumonie má tendenci k remisi. 
Recidivující pneumonie mohou opakovaně probíhat bun na jednom 
místě, kdy predisponujícím faktorem recidivy zánětu je morfolo-
gická změna (např. stenóza průdušky, bronchiektázie, malignita, 
aspirované cizí těleso), nebo recidivy postihují různé části plic (mi-
grující pneumonie). Při chronické pneumonii nedochází k úplné 
remisi na skiagramu hrudníku ani k úplné normalizaci laborator-
ních známek zánětu. 

Epidemiologie pneumonií
Morbidita je vysoká a neklesá, v současné světové populaci se 

odhaduje na 1–10/1 000 osob v běžné populaci. Výskyt CAP např. 
v USA je 4–5 miliónů osob ročně a zhruba 25 % vyžaduje hospita-
lizaci. Pneumonie jsou nejčastějším plicním onemocněním a jejich 
výskyt se nesnižuje ani v době stále účinnějších antibiotik. Mor-
talita je rovněž vysoká, pneumonie jsou třetí nejčastější příčinou 
mortality ze všech chorob na světě a první příčinou mortality ze 
všech infekčních chorob. Odhaduje se, že na pneumonie ročně ze-
mře 3–6 miliónů osob.

V České republice onemocní pneumonií ročně 80–150 tisíc 
osob, při chřipkových epidemiích se incidence výrazně zvyšuje. 
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Epidemie chřipky má na svědomí 20–30 tisíc případů pneumonie, 
z nichž 400–600 nemocných na pneumonii zemře. Mortalita je 
29,6/100 000 zemřelých osob. Dispenzarizováno bylo v roce 2007 
v ČR na zánětlivá onemocnění plic 46 984 osob, z toho nově dis-
penzarizovaných v roce 2007 bylo 15 739 osob. Na oddělení LE-
RYMED bylo v roce 2007 dispenzarizováno 291 osob, nově bylo 
dispenzarizováno 14 osob.

Klinický obraz a diagnostika pneumonií
Diagnostika pneumonií je jiná při ambulantní činnosti, kdy se 

provádí většinou jen základní klinické vyšetření a vyšetření sputa, 
než při hospitalizaci.

Mezi příznaky pneumonie patří horečka, většinou náhlá, spoje-
ná s třesavkou a zimnicí, kašel, vykašlávání sputa, dušnost, bolest 
na hrudníku, únava a celková schvácenost. Může se objevit herpes 
labialis nebo nespecifické příznaky jako bolesti kloubů a svalů, 
zmatenost, nauzea či zvracení.

K základním vyšetřením řadíme anamnézu, kdy zjišoujeme vý-
skyt infekčních nemocí v rodině, předchozí hospitalizace, předchozí 
podávaná antibiotika, údaje o cestování. Provádíme sumační skia-
gram hrudníku ve dvou projekcích, fyzikální vyšetření, mikrobio-
logické vyšetření sputa, FW a CRP a laboratorní odběry (KO+dife-
renciál, kreatinin, albumin, jaterní testy, iontogram). V současnosti 
můžeme použít nemikrobiologické určení etiologického agens 
z moče (Binax NOW).

Definice CAP
Komunitní pneumonie je pneumonie, která vznikla u osob 

v běžné populaci tj. u osob mimo nemocnici, u osob kteří v před-
chozích 14 dnech nebyli hospitalizováni ani umístěni v zařízeních 
sociální péče, nebo je to pneumonie, která vznikla do 2 dnů od po-
čátku hospitalizace. 

Kazuistika:
Anamnéza

45letá žena, lékařka, nekuřačka, striktní vegetariánka, sportov-
kyně, matka 2 synů, od 37 let věku vdova. Manžel (také lékař) ze-
mřel náhle při joggingu za přítomnosti manželky i synů na prask-
lé aneurysma. 

Matka a oba synové pacientky mají astma, otec je zdráv, sou-
rozence nemá. Od dvou let se léčí na alergickou rýmu a astma. 
V současné době má astma středně těžké perzistující, pod kontro-
lou. Užívá kombinovaný preparát s budesonidem a formoterolem 
(Symbicort Turbuhaler 200/6 µg) 1-0-1 v režimu SMART, nazál-
ně budesonid (Rhinocort Aqua Nasal) 1-0-0 a loratadin (Clariti-
ne tbl) 1-0-0. Na obr. č. 1 je uvedena poslední spirometrie před 
pneumonií.

Dne 6. března 2007 pacientka telefonovala, že má vysoké tep-
loty (39,8 °C), sama provedla fyzikální vyšetření (připomínám, že 
je lékařka) s nálezem chrůpků, zvýšila si antiastmatickou léčbu, na-
sadila klarithromycin (Klacid tbl) 2×500 mg a erdostein (Erdomed 
cps) 2×1. Kontrola domluvena po poklesu teplot.

1. návštěva (12. březen 2007)
Pacientka je bez teplot, cítí se velmi unavená. Byl proveden 

sumační skiagram hrudníku, zadopřední a pravý bočný, který pro-

POMALU REGREDUJÍCÍ KOMUNITNÍ PNEUMONIE

Obr. č. 1: Poslední spirometrie před diagnostikovanou pneu-
monií

Obr. č. 2: RTG plic 12. 3. 2007
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kázal rozsáhlou regredující pneumonii v pravém horním laloku. 
Byl nasazen ciprofloxacin (Ciprinol tbl) 500 mg 1-0-1. Viz obr. 
č. 2 – RTG plic.

2. návštěva (19. březen 2007)
Únava přetrvává, ale pacientka se cítí lépe. Kontrolní RTG 

hrudníku zadopřední a pravý bočný ukázal další, ale jen částečnou 
regresi pneumonie v pravém horním laloku. Následovala další an-
tibiotická léčba cefuroximem (Zinnat tbl) 500 mg 1-0-1 a přidán 
byl erdostein (Erdomed cps) 1-0-1. Mikrobiologické vyšetření spu-
ta na nespecifickou flóru prokázalo pouze hojně Candida albicans. 
Viz obr. č. 3 – RTG plic.

3. návštěva (30. březen 2007)
Pacientka se cítí opět trochu lépe, přetrvává únava. Na RTG 

hrudníku došlo k redukci infiltrace v pravém horním laloku, pře-
trvává kulovitá infiltrace bez známek rozpadu. Viz obr. č. 4 – RTG 
plic. Sedimentace byla zvýšená 25/43. Provedená spirometrie pro-

kázala lehkou obstrukci. Bylo pokračováno léčbou kombinací sulfa-
methoxazolu a trimethoprimu (Biseptol 480 tbl) 1-0-1 a přidán byl 
methisoprinol (Isoprinosine tbl) 1-0-1. Ve sputu přetrvává Candida 
albicans. S pacientkou byl probrán její životní styl a stravovací návy-
ky. Udává striktní vegetariánství, nejí žádné maso ani masové vý-
vary. BMI má 17,1 kg  /m2, což znamená podvýživu. Pacientka málo 
spí, pokud je zdravá, denně běhá. Byla upozorněna, že její striktní 
vegetariánství může negativně ovlivňovat její imunitní systém.

4. návštěva (25. duben 2007)
Únava vymizela, pacientka se cítí dobře, do jídelníčku zařadila 

masové vývary, ryby a kuře. RTG plic prokázal další regresi pne-
umonie, ještě zůstává infiltrace v zadním segmentu pravého hor-
ního laloku až charakteru drénované dutiny. Viz obr. č. 5 – RTG 
plic. Sedimentace poklesla na 9/15. Nemocná byla od 1. května 
2007 uschopněna, bylo jí doporučeno opatrné zatěžování, dosta-
tek vitamínů. Na další RTG kontrolu byla pozvána za dva měsíce, 
při obtížích ihned.

POMALU REGREDUJÍCÍ KOMUNITNÍ PNEUMONIE

Obr. č. 3: RTG plic 19. 3. 2007 Obr. č. 4: RTG plic 30. 3. 2007
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5. návštěva (28. červen 2007)

Pacientka se cítí výborně, začala opět denně běhat. Na RTG je 
úplná regrese pneumonie v pravém horním poli. RTG má nyní ob-
raz bronchiektázie drénované bronchem. Viz obr. č. 6 – RTG plic. 
Provedená spirometrie ukázala jen lehkou obstrukci v periferii, 
SpS2 – 98 %, FENO 19 ppb a BMI se zvýšil na 19,3 kg  /m2, což je 
hraničně normální hodnota.

Souhrn:
Komunitní pneumonie u této pacientky si vyžádala dva měsíce 

pracovní neschopnosti, celková doba do úplné regrese byla 4 mě-
síce. Byla léčena čtyřmi druhy antimikrobiální léčby (3krát ATB 
– Klacid, Ciprinol, Zinnat a jednou sulfonamidem – Biseptol). Ve 
sputu byla vždy prokázaná Candida albicans. 

Obr. č. 5: RTG plic 25. 4. 2007 Obr. č. 6: RTG plic 28. 6. 2007

POMALU REGREDUJÍCÍ KOMUNITNÍ PNEUMONIE

Obr. č. 7: Spirometrie po normalizaci stavu
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POMALU REGREDUJÍCÍ KOMUNITNÍ PNEUMONIE

Závěr:
Pomalá regrese rozsáhlé komunitní pneumonie v pravém hor-

ním laloku u pacientky středního věku, astmatičky, mohla být 
způsobena oslabením organismu obrovským stresem, ovdověním 
v mladém věku, péčí o dva syny v prepubertálním a pubertálním 
věku. Druhou příčinnou mohly být špatné stravovací návyky pa-
cientky, její striktní vegetariánství, ale i nedostatek spánku a vel-
ké pracovní vytížení.

Literatura:
Kašák, V., Koblížek, V. et al. Naléhavé stavy v pneumologii. Praha: 
Maxdorf, 2008.

Eva Feketeová
Oddělení respiračních nemocí
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Rarita

Lymfocytární plicní infiltráty u nemocné 
s revmatoidní artritidou
Martina Šterclová1, Martina Vašáková1, Vlasta Dorazilová2

1Pneumologická klinika, 1. LF UK a FTNsP, Praha
2Oddělení patologie, FTNsP, Praha

69letá nemocná byla přijata na Pneumologickou kliniku FTNsP 
pro podezření na specifický plicní proces. Pacientka byla od roku 
1993 léčena pro revmatoidní artritidu, dlouhodobě užívala me-
totrexát v dávce 2,5 mg denně (od roku 1993) a prednison v dávce 
5 mg denně (od roku 2000). Jiné závažné komorbidity nemocná 
negovala, byla celoživotní nekuřačka. Při přijetí nemocná sdělila, 
že asi měsíc pociSuje velkou únavu, nechutenství, zhubla 5 kg. Po-
kašlává, vykašlává vazké bílé sputum, dušnost negovala. Pro sub-
febrilie byla bez efektu přeléčena penamecilinem (Penclen), ná-
sledně byla přivezena rodinou na interní kliniku k vyšetření. Zde 
byla nemocné provedena duplexní sonografie žil dolních končetin, 
která diagnostikovala femoropopliteální trombózu vlevo a byla za-
hájena léčba nízkomolekulárním heparinem. 

Pro podezření na tuberkulózu dle skiagramu hrudníku byla 
nemocná odeslána na naše oddělení (obr. 1). Odebrané sputum na 
Mycobacterium tuberculosis bylo opakovaně mikroskopicky i MTD 
negativní, kultivace byly založeny. Byla zahájena léčba Augmen-
tinem, následně došlo k rozvoji horního i dolního dyspeptického 
syndromu s výrazným omezením perorálního příjmu. Navzdory 
korekci vnitřního prostředí a snaze o realimentaci se stav nemocné 
nelepšil, progredovala respirační insuficience a nález na skiagramu 
hrudníku (obr. 2, obr. 3). I když byla poskytnuta komplexní péče, 
nemocná zemřela a vzhledem k nejasnému nálezu na skiagramu 
hrudníku byla indikována pitva.

Patolog popsal trombózu iliackých žil a čerstvou plicní embo-
lii do hlavních větví plicních arterií bilaterálně. Histologicky byly 
prokázány v obou plicích zvláště perivaskulárně četné polymorfní 
infiltráty tvořené převážně lymfoidními buňkami různé velikos-
ti, ojediněle byly přítomny i velké buňky vzhledu megakaryocytů. 
Na infiltráty navazovaly úseky alveolů vyplněných jemnou bílko-
vinou připomínající lipoproteinózu, jinde byly vytvořeny konden-
zované hyalinní blanky. Imunohistochemické vyšetření prokázalo 
expresi CD20 a CD45 na perivaskulárních lymfocytech. V lymfa-
tických uzlinách nebyly zachyceny známky lymfoproliferativního 
procesu. Patolog uzavřel případ jako lymfoproliferativní proces, 
který může být i blízký extranodálnímu lymfomu. K jednoznač-
nému vyloučení lymfomu by bylo nutné provést podrobné imuno-
histochemické vyšetření. 

U pacientů s revmatoidní artritidou (RA) bylo prokázáno dvoj 
až šestinásobně zvýšené riziko vzniku maligního lymfomu, 90 % 
takto vzniklých lymfomů je z B buněk. Riziko rozvoje lymfomu 
souvisí především s aktivitou choroby – čím je onemocnění aktiv-
nější, tím je riziko vyšší. Nebyla prokázána souvislost rozvoje lym-
foproliferativních onemocnění a podávání imunosupresivní léčby, 
naopak se ukazuje, že účinná léčba snižuje riziko rozvoje těchto 
onemocnění. Významně nižší riziko bylo prokázáno u nemocných 
léčených systémovou kortikoterapií (Weyand et al. 2006). Studie 
Kojimy et al. neprokázala vyšší riziko rozvoje lymfoproliferativního 

Obr. č. 1: Nález na skiagramu hrudníku při přijetí nemocné 
na Pneumologickou kliniku

Obr. č. 2: Nález na skiagramu hrudníku 7 dní po přijetí na 
Pneumologickou kliniku
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onemocnění u nemocných s RA léčených MTX (Kojina et al. 1997). 
I nemocní s RA bez lymfoproliferativního postižení mají prokaza-
telnou akumulaci B lymfocytů a CD4+T lymfocytů v plicní tkáni. 
U pacientů s RA se můžeme setkat i s lymfocytární intersticiální 
pneumonií, jejíž obraz však nekoresponduje s histologickým nále-
zem u nemocné – bývají přítomny intersticiální lymfocytární infil-
tráty, které invadují do alveolárních sept.

Hyalinní membrány popisované patologem jsou důsledkem 
zvýšené kapilární permeability a vznikají při difuzním alveolár-
ním poškození na podkladě infekčních zánětů plic, septických 
stavů a při akutní intersticiální pneumonii. Vzhledem k histolo-

gickému obrazu plicního parenchymu a klinickému průběhu one-
mocnění se domníváme, že u nemocné nejspíše došlo ke vzniku 
hyalinních membrán na podkladě pneumonie. Vzhledem k tomu, 
že se jednalo o imunokompromitovanou nemocnou, mohlo být 
příčinnou pneumonie i méně obvyklé agens, rezistentní k podá-
vané antibiotické terapii. Celý proces zřejmě nasedl na dříve pří-
tomnou plicní lymfoproliferaci, která mohla stát za dlouhodobý-
mi obtížemi nemocné.

U nemocných s revmatoidní artritidou a plicními infiltráty na 
skiagramu hrudníku v diferenciální diagnostice připadá v úvahu 
mnoho procesů. Jedním z relativně méně častých jsou lymfopro-
liferativní syndromy, jejichž výskyt stoupá u nemocných s aktivní 
chorobou. Účinná léčba revmatoidní artritidy snižuje riziko vniku 
těchto lymfoproliferací.

Literatura: 
Weyand, C. M., Goronzy, J. J., Kurtin, P. J. Lymphoma in rheuma-
toid artritis: an immune systém set up for failure. Arthritis Rheum 
54, 3: 685–689, 2006.
Kojima, M., Nakamura, S., Futamura, N. et al. Malignant lympho-
ma in patients with rheumatic diseases other than Sjøgren’s syn-
drome: a clinicopathologic study of five cases and a review of the 
Japanese literature. Jpn J Clin Oncol 27, 2: 84–90, 1997.

Obr. č. 3: Nález na skiagramu hrudníku 10 dní po přijetí na 
Pneumologickou kliniku

Rarita

MUDr. Martina Šterclová
Pneumologická klinika 1. LF UK a FTNsP
Vídeňská 800
140 00 Praha 4
e-mail: martinasafrankova@seznam.cz
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Kapitoly z historie

Rudolf Virchow
(13. 10. 1821 – 5. 9. 1902)

Významný německý patologický anatom a tvůrce tzv. „buněč-
né patologie“ se narodil ve Schievelbeinu (dnešním Swidwinu) 
v Pomořansku (v tehdejším Prusku, dnešním Polsku) v rodině 
městského úředníka. Kromě místní školy navštěvoval i soukro-
mé hodiny, takže když ve 13 letech začal studovat gymnázium 
v okresním městě Cöslinu (dnešním Koszalinu), ovládal již velmi 
dobře latinu. Patřil k vynikajícím studentům a v roce 1839 matu-
roval jako vůbec nejlepší s prací, která nesla zajímavý název – „Ži-
vot plný práce a námahy není přítěží, ale dobrodiním“. Poté úspěšně 
studoval medicínu na Institutu císaře Bedřicha Viléma (součás-
ti Berlínské univerzity) – tato vysoká škola připravovala armádní 
lékaře. Mezi jeho oblíbené učitele zde patřil mj. slavný fyziolog 
Johannes Müller (1801–1858). Studia na této vojenské akademii 
ukončil v roce 1843 prací o revmatickém postižení rohovky a zís-
káním lékařského diplomu.

Být armádním lékařem jej nelákalo a tak nastoupil jako mladší 
lékař do známé berlínské nemocnice Charité, kde získával potřeb-
nou praxi na jejích jednotlivých odděleních. V laboratoři známé-
ho patologa Roberta Froriepa (1804–1861) se zdokonalil v práci 
s mikroskopem. První tři roky po absolvování lékařského studia 
byla pro Virchowa z hlediska vědeckých objevů velmi úspěšná. 
Již v roce 1845 objevil leukémii (je autorem i názvu této choroby, 
pocházejícího ze dvou řeckých slov „leukos“ – „bílý“ a „haima“ 
– „krev“), o rok později pak úspěšně rozpoznal krevní sraženi-
ny, které způsobují trombózu nebo embolii. Vedl v této době také 
„Spolek pro vědeckou medicínu“.

Brzy se stal v nemocnici vedoucím prosektorem a již v roce 
1847 získal hodnost docenta patologické anatomie. V témže roce 
začal spolu se svým přítelem Bruno Reinhardtem (1819–1852) 
vydávat nový odborný časopis „Archiv pro patologickou anatomii, fy-
ziologii a klinickou medicínu“. V dalším roce byl vyslán jako člen ko-
mise do Horního Slezska, kde vypukla tyfová epidemie. Virchow 
zde zjistil, že hlavní příčinou epidemie jsou neutěšené sociální 
poměry místního obyvatelstva. Jeho zpráva pak navrhovala zá-
sadní reformy a jeho heslem bylo: „Lékaři jsou přirozenými advoká-
ty chudých“. Svými návrhy položil základy německé sociální hygie-
ny a sociálního lékařství. Do Berlína se vrátil právě v revolučních 
dnech v březnu v roce 1848. Pronášel nejen ohnivé projevy, ale 
dokonce prý i pomáhal stavět barikády. Ve volbách byl zvolen do 

pruského parlamentu, ale poslancem se nemohl stát vzhledem ke 
svému mládí. K hlásání svých názorů proto založil nový časopis 
„Medicínská reforma“.

Po porážce revoluce musel Virchow opustit nemocnici Charité. 
Po týdnu podepsal slib, že napříště se zdrží otevřeného vyjadřo-
vání svého politického přesvědčení. Díky tomu mohl být jmeno-
ván profesorem patologie na univerzitě ve Würzburgu a ředitelem 
zdejšího Ústavu patologie. Současně se zasnoubil a následně oženil 
s Rosou Mayerovou, dcerou významného berlínského porodní-
ka. Ve vydařeném manželství, kde se Rudolf věnoval vědě a Rosa 
domácnosti, se jim narodilo 6 dětí – tři synové a tři dcery. Velmi 
ostře a nevybíravě Virchow zaútočil proti významnému českému 
lékaři Karlu Rokytanskému (1804–1878) a jeho teorii porušení 
směsi šSáv jako příčin chorob.

Josef Švejnoha
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Univerzita ve Würzburgu byla významnou vědeckou základ-
nou, mj. tady v roce 1895 zdejší profesor optiky Wilhelm Röntgen 
(1845–1923) objevil své slavné paprsky. Virchow zde vychoval ce-
lou novou generaci vědců, s okruhem svých spolupracovníků vydal 
šestisvazkové dílo „Příručka speciální patologie a léčebných postupů“. 
V roce 1851 začal spolu se svými kolegy vydávat „Ročenku pokroků 
a úspěchů v medicíně“. Vymyslel i některé nové pedagogické postu-
py – např. posun mikroskopu postupně od studenta ke studentovi, 
což doprovázel slovy: „Učte se vidět mikroskopicky“.

Ještě během pobytu ve Würzburgu položil základy k oboru 
patologie buněk. V roce 1856 se vrátil jako profesor patologie na 
univerzitu v Berlíně, kde převzal rovněž vedení Patologického 
ústavu. Tady se věnoval problematice zánětů (popsal třeba zne-
tvořující zánět kloubů při revmatismu), nádorů, ale i tuberkuló-
ze, diftérii a dalším chorobám. Věnoval svou pozornost i změnám 
aorty a srdce při chudokrevnosti dívek, odhalil formy plísňových 
onemocnění plic a průdušek. Jeho preparáty byly chloubou sbí-
rek Patologického ústavu. Významnou roli sehrál také při epi-
demii cholery v Berlíně v roce 1861, při níž zemřelo 18 000 lidí. 
Virchow zjistil, že zdrojem nákazy jsou studny a podařilo se mu 
prosadit výstavbu městské kanalizace, která nahradila dosavadní 
odvoz fekálií a odpadků.

Nepochybně největší přínos Rudolfa Virchowa pro světovou 
medicínu znamenala jeho buněčná patologie. Ve své teorii navázal 
na předchozí práce Theodora Schwanna (1810–1882) a našeho 
Jana Evangelisty Purkyně (1787–1869) o buňce jako základní 
stavební jednotce živých organismů. V morfologických změnách 
buněk při patologických procesech viděl Virchow podstatu cho-
robných dějů v organismu. On je také autorem poznatku, že každá 
buňka pochází z buňky. Výsledky svého bádání publikoval v práci 

„Buněčná patologie, založená na fyziologické a patologické nauce o tká-
ních“ v roce 1858. Tento jeho materialistický přístup znamenal ve 
své době značný pokrok v boji s idealistickými tendencemi v me-
dicíně, i když byla jeho teorie později zamítnuta např. ruským 
vědcem Ivanem Michajlovičem Sečenovem (1829–1905). Vir-
chow se také dosti nepříznivě stavěl k novému vědnímu oboru 
– bakteriologii. 

Velmi aktivně se Virchow projevil také v prusko-francouzské 
válce v letech 1870–1871. Spolu se svými dvěma syny, kteří u voj-
ska působili jako sanitáři (oba se tu nakazili tyfem, ale naštěstí 
se uzdravili), organizoval polní lazarety a nemocniční transpor-
ty. Vysoce při tom oceňoval humánní myšlenky Červeného kříže 
a činnost jeho dobrovolníků na bojištích.

Působení Virchowa se však neomezovalo pouze na medicí-
nu, ale zabýval se také souvisejícími obory – např. antropologií. 
V roce 1878 se zúčastnil spolu se slavným archeologem Heinri-
chem Schliemannem (1822–1890) vykopávek ve starověké Tróji 
– výsledky svého antropologického a archeologického zkoumání 
publikoval v díle „Hrobky a lebky staré Tróje“. Později se zúčastnil 
i dalších vykopávek na Kavkaze a v Egyptě. Z tohoto oboru je i jeho 
další práce „Příspěvky k fyzické antropologii Němců“ (podkladem k té-
to práci byl mj. výzkum 6 760 000 německých školáků). Sociálním 
problémům se věnoval v knize „Výchova ženy k jejímu povolání“, za-
býval se i lékařskou etikou. Uvádí se, že Virchow celkem napsal 
více než 40 knih a na 300 vědeckých pojednání. Byl také u založení 
Etnologického muzea a Národopisného muzea v Berlíně.

Zajímavé byly i politické aktivity Rudolfa Virchowa. Již v ro-
ce 1859 byl zvolen do městské rady v Berlíně (to mu pomohlo 
při prosazení návrhu na zavedení městské kanalizace), o tři roky 
později se stal poslancem pruského Zemského sněmu za liberální 
Německou pokrokovou stranu a v letech 1880–1893 byl říšským 
poslancem za tuto stranu. S jeho politickými aktivitami je spojen 
i jeho konflikt s německým kancléřem Otto von Bismarckem 
(1815–1898), který jej písemně vyzval na souboj. Virchow výzvu 
přijal, ale měl podmínku, že se bude bojovat skalpely… (Souboj 
se pochopitelně nikdy neuskutečnil).

V soukromí vedl Virchow prostý a jednoduchý život, bez oká-
zalostí, rád se napil piva a zazpíval si s přáteli písničky. Na slu-
žebních cestách jezdil zásadně vlakem ve druhé třídě a to prý jen 
proto, že v německých vlacích neexistovala třetí třída. Žil velmi 
hektickým způsobem – jeho pracovní nasazení bylo přímo nesku-
tečné. Podepsalo se i na závěru jeho života. Když spěchal na jednu 
pracovní schůzku, vyskočil z tramvaje a zlomil si krček stehenní 
kosti. Musel strávit dlouhé měsíce nečinně na lůžku a po vyléčení 
si na letní dovolené s manželkou v Harzu znovu zlomil již jednou 
zhojenou kost. Pak se objevily srdeční obtíže, z nichž se již nevzpa-
matoval. Jeho pohřeb byl mimořádnou událostí – poslední pocty 
mu vzdávaly tisíce Berlíňanů. Kondolenční telegram jeho manžel-
ce poslal i německý císař Vilém II. (1859–1941).

Mgr. Josef Švejnoha
U Kombinátu 39
100 00 Praha 10
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Kongres Evropské respirační společnosti
Berlín, 4.– 8. října 2008

Berlínský kongres Evropské respirační společnosti (ERS) navštívil 
v tomto roce rekordní počet návštěvníků, a to přes 18 tisíc. Náplň kon-
gresu byla velmi pestrá a bohatá a rozhodně nebylo možné obsáhnout vše, 
co by člověk chtěl slyšet a vidět, ostatně jako obvykle. Navíc byl přesun 
mezi jednotlivými přednáškovými sály komplikován kličkováním po chod-
bách a mezi jednotlivými budovami Messe Berlin GmbH. V Berlíně bylo 
opravdu velmi ošklivé počasí, chladné a mokré, pouze předposlední den 
bylo poněkud vlídněji. Stručný přehled jednotlivých akcí z mého pera je 
samozřejmě ovlivněn mým spektrem zájmů, jinak zaměření čtenáři mého 
článku nechC prominou.

První den kongresu jsem zvolila blok „Nové pohledy na patogenezi 
idiopatické plicní fibrózy (IPF) a sarkoidózy“, kde mne zaujala tradič-
ně kvalitní přednáška paní profesorky Antoniou na téma exprese 
angiogenních růstových faktorů na stromálních buňkách zdravých 
jedinců a pacientů s IPF, kdy nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi 
skupinami. Z České republiky byla v tomto bloku hned dvě sdělení, 
pan doktor Votruba přednášel o budoucím možném přínosu NIR 
spektroskopie a pan profesor Petřek o expresi mRNA chemokinů 
v bronchoalveolární laváži (BAL) u sarkoidózy. 

Pak jsem navštívila sympozium „Nové zobrazovací techniky ve 
stážování bronchogenního karcinomu“, které zdůraznilo význam pozi-
tronové emisní tomografie (PET) v diagnostice postižení media-
stinálních uzlin, ale zároveň upozornilo na možnost falešné poziti-
vity a tudíž vhodnost mikromorfologického ověření PET pozitivní 
léze (uzliny). Pan profesor Herth zopakoval úlohu endobronchi-
ální ultrasonografie (EBUS) v mikromorfologickém průkazu me-
tastatického postižení mediastinálních uzlin, kdy konstatoval, že 
výtěžnost EBUS je až 92%. Překvapilo mne, že je možné pod kon-
trolou EBUS dělat bez významných komplikací i histologické od-
běry z uzlin kleštěmi. 

Odpoledne jsem vyslechla v bloku „Zobrazovací metody u kritic-
ky nemocných“ přednášku pana profesora Pistolesiho o skiagramu 
hrudníku u těchto pacientů a jeho významu pro určení nerovnováhy 
bilance tekutin, závažnosti air-trappingu u akutní exacerbace chro-
nické obstrukční plicní nemoci a pro diagnostiku plicního edému. 
U plicního edému s fluidotoraxy varoval před hrudními punkcemi, 
abychom nezpůsobili infekci pleurálního prostoru, a tudíž nezhor-
šili resorpční schopnost pleury. Profesor Pelosi zdůraznil úlohu 
CT u ARDS, kdy míra provzdušnění plic je přímo úměrná plicní 
poddajnosti. Zajímavé bylo stanovení role ultrazvuku u těchto ne-
mocných, kdy je možné vizualizací tzv. mnohočetných comet-tails 
určit alveolo-intersticiální postižení při ARDS a s pomocí dopple-
rovského zobrazení určit míru shuntu v oblasti konsolidované plí-
ce. Určil také ultrazvuková diagnostická kritéria pneumotoraxu. 
Možnosti ultrazvuku plic a pleury mne velmi zaujaly, škoda jen, 

Ohlédnutí…

Martina Vašáková

že v naší republice nemáme více radiologů, kteří by se touto pro-
blematikou zabývali.

V pondělí pro mě bylo jasným favoritem ranní sympozium „Mul-
tidisciplinární přístup u intersticiálních plicních procesů (IPP)“. Byl zdů-
razněn komplexní pohled na diagnostiku IPP a rozebrány jednotlivé 
stavební kameny diagnózy, od histologie včetně imunohistochemie, 
přes hrudní zobrazování (HRCT) s popisem jednotlivých vzorců 
postižení a s doporučením používat nový typ zobrazení – volumové 
HRCT s metodou low-dose, kdy je zobrazení podstatně přesnější. 
Byla představena také metoda MIP (minimal intensity projection) 
vhodná především pro zobrazení cystických lézí, mikronodulárních 
lézí a cév. Bylo doporučeno používat při kontrolách pacientů s IPP 
HRCT, kde je minimální dávka záření, která je navíc dobře cílena 
– proto lze tuto metodu užít i u těhotných. V další přednášce byla 
objasněna role bronchoalveolární laváže (BAL) u pacientů s IPP. 
BAL může být diagnostický v případě oportunních infekcí, malignit, 
akutní eozinofilní pneumonie a alveolární proteinózy, v ostatních 
případech hraje pomocnou roli. V přednášce zaměřené na plicní 
biopsii byl konstatován omezený přínos transbronchiální plicní bi-
opsie (TBB). U videotorakoskopické plicní biopsie (VATS) bylo ře-
čeno, že změní léčebný přístup v 18–65 % pacientů s IPP; měla by 
se vždy posoudit i rizika možných komplikací a neindikovat VATS 
bez uvážení. Překvapením pro mne bylo, že videoasistovaná tzv. 
„medical“ torakoskopie, čili vykonávaná nechirurgem, byla prová-
děna i u IPP, a to bez významných komplikací. Plicní tkáň byla ode-
bírána kleštěmi při současné koagulaci. 

Tradičně velmi kvalitní a poutavá byla přednáška pana profeso-
ra Wellse o léčbě IPP. Uvedl přehled indikací podávání kortikoidů 
a kombinované imunosuprese u jednotlivých IPP rozdělených dle 
poměru zánětlivých lézí a fibrózy, nikoli dle diagnózy. 

Dalším mým favoritem bylo sympozium „Novinky v transplantaci 
plic v roce 2008“, kde byla přehledně uvedena kritéria a načasování 
zařazení pacientů na čekací listinu transplantací (Tx) po jednotli-
vých skupinách diagnóz. Bylo prezentováno i tzv. Plicní alokační 
skóre („Lung allocation score“ – LAS), které určuje míru naléhavosti 
zařazení pacienta na čekací listinu. V přednášce profesora Fishera 
se mluvilo mj. o retransplantacích. Přežívání retransplantovaných 
pacientů se významně zlepšilo a je již jen o něco horší než u pri-
motransplantací. Diskutována byla také problematika chronické 
rejekce spolu s možnostmi její prevence a léčby. V důsledku ma-
lého počtu dárců je doporučeno použít i tzv. dárce marginální po 
speciální přípravě a tzv. „non-heart-beating“ dárce, kteří doposud 
nebyli využíváni pro transplantace. Přes poledne jsem pak postáva-
la a diskutovala u svého posteru na téma genového polymorfismu 
cytokinů a hladin chemokinů v BAL u pacientů s IPP. 
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Sympozium „Maligní pleurální mezoteliom“ mne oslovilo v odpo-
ledním bloku, který byl věnován problematice maligního mezote-
liomu v rozpětí od etiologie, patogeneze, diagnostiky až po mož-
nosti léčby s probráním jednotlivých cytostatických režimů a jejich 
procenta odpovědí. 

V úterý pak ranní program zahajovalo hojně navštívené sym-
pozium „Akutní exacerbace (AE) chronických plicních nemocí“, věno-
vané AE u chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) a ast-
matu s důrazem na nutnost intenzivního ambulantního sledování 
pacientů po první exacerbaci vyžadující hospitalizaci, abychom 
zabránili dalším AE. Pacientům po AE astmatu by měl být se-
staven a dokonale vysvětlen akční plán léčby, všichni by pak měli 
mít protizánětlivou léčbu a monitorovány plicní funkce a FeNO či 
eozinofily v indukovaném sputu. AE-IPP, které je velmi závažnou 
příhodou v průběhu IPP a často končí fatálně, bylo tématem závěru 
sympozia. Bylo zdůrazněno, že AE-IPP se nevyskytují pouze u IPF, 
ale rovněž u hypersenzitivní pneumonitidy a onemocnění pojiva 
s plicním postižením. V těchto případech je doporučena léčba vyso-
kými dávkami kortikoidů a pulzní terapie cyklofosfamidem, even-
tuálně v kombinaci s neinvazivní podporou ventilace. 

V dalším programu mne zaujal blok „Tkáňová plasticita: balan-
cování mezi emfyzémem a fibrózou“, kde byl velmi názorně a přehled-
ně zpracován molekulární a buněčný podklad emfyzému a fibrózy 
v podstatě od kmenových buněk a jejich pluripotence a od fetální 
plíce až po obraz dospělé plíce s patologickým procesem, který zřej-
mě představuje dvě krajní meze vyjádření jednoho patologického 
mechanismu. Byla popsána role tzv. epitelo-mezenchymálního pře-
chodu (EMT), který může vysvětlit původ fibroblastických fokusů 
u IPF i patogenezi CHOPN. 

Firemním sympoziem, které jsem navštívila, bylo setkání na 
téma diagnostiky a léčby plicní arteriální hypertenze (PAH). Obsáh-
lo přehled diagnostických a léčebných možností PAH, propagován 
byl nový antagonista endotelinových receptorů – ambrisentan.

Poslední den kongresu jsem věnovala sympoziu na téma „Em-
pyém“. Po zopakování patogeneze empyému s jeho stadii a postu-
pů léčby byla na programu problematika tuberkulózních empyémů 

a empyémů, které by měly být preferenčně indikovány k chirurgic-
kému řešení, jako například empyémy spojené s plicním abscesem, 
abscedujícím nádorem, infikovaným plicním infarktem a s asbce-
dující MDR tuberkulózou. Byly také zmíněny empyémy po plicních 
resekcích, které sice nejsou časté, ale zato značně zvyšují pooperač-
ní morbiditu a mortalitu u pacientů po plicních resekcích, hlavně 
pro bronchogenní karcinom. Profesor Canalis přednášel na téma 
houbových infekcí plic a pleury. Zde bývá chirurgická intervence ve 
většině případů nezbytná pro úspěšné řešení nemoci.

Z tohoto sympozia jsem si pak odskočila na blok týkající se 
fibrózy a emfyzému, kde přednášel profesor Cottin problemati-
ku fibrózy s emfyzémem (CPFE), jeho diagnostiky a léčby. Velmi 
zajímavá pak byla přednáška profesora Lungarelly. Na geneticky 
modifikovaných kmenech myší s poruchou receptoru pro pokroči-
lé produkty glykace (RAGE) demonstroval vznik emfyzému, nebo 
fibrózy a emfyzému. Mutace tohoto receptoru totiž zvyšuje senzi-
tivitu k oxidačnímu poškození plic. 

Jako poslední jsem ještě stihla sympozium „Nová TNM klasifika-
ce bronchogenního karcinomu“, které představovalo nová klasifikační 
kritéria pro nemalobuněčný a malobuněčný karcinom, jež vejdou 
v život počátkem roku 2009. V případě nemalobunečného karcino-
mu byla hlavně reklasifikována přítomnost druhého nodulu v mís-
tě laloku postiženého nádorem z T4 na T3 a přítomnost nodulu 
v jiném laloku na téže straně z M1 na T4. T4 nádory s postižením 
pleury pak budou reklasifikovány na M1.

A pak už jsem odjížděla na letiště s plným blokem zápisků 
a s nadějí, že mi alespoň něco z naposlouchaných poznatků utkví 
v paměti.

doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
Pneumologická klinika 1. LF UK a FTNsP
Vídeňská 800
140 00 Praha 4

Raltegravir v léčbě HIV

zpráva

(věk min. 16 let), s potvrzenou rezistencí na nejméně jeden lék 
v každé ze 3 tříd antivirové léčby (NRTI, NNRTI, PI), podáván 
ISENTRESS 400 mg 2krát denně nebo placebo, v kombinaci 
s optimalizovanou základní léčbou. Po 24 týdnech se ve skupině 
léčené raltegravirem významně snížila virová zátěž HIV RNA 
(p<0,001) a zvýšil se počet CD4 lymfocytů (p<0,001). 

ISENTRESS je indikován k léčbě infekce HIV-1 u dospě-
lých pacientů, již dříve léčených, s průkazem replikace HIV-1 
navzdory dosavadní antiretrovirové terapii. Užívá se v kombi-
naci s dalšími antiretrovirotiky.

V České republice by měl být ISENTRESS dostupný v příš-
tím roce.

bag

Raltegravir (ISENTRESS, MSD) je prvním registrovaným 
zástupcem nové třídy antiretrovirálních léčiv, určených pro pa-
cienty s onemocněním HIV-1. Na počátku loňského roku byl 
schválen pro použití v USA, Kanadě a Mexiku, v prosinci 2007 
pak v zemích Evropské unie, na Islandu a v Norsku.

Mechanismem působení je inhibice enzymu integrázy (tj. 
vlastního enzymu HIV, potřebného k replikaci viru). Bezpeč-
nost a antiretrovirová aktivita raltegraviru byla hodnocena ve 
dvou multicentrických, randomizovaných, dvojitě zaslepených 
a placebem kontrolovaných studiích BENCHMRK 1 a BEN-
CHMRK 2: v I. fázi byl 699 již dříve léčeným pacientům s HIV 
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ČARO na Moravskoslezských dnech
pneumologie v Olomouci

Zpráva

Vítězslav Kolek

Již posedmnácté proběhly Moravskoslezské dny pneumologie, 
tentokráte to bylo v Olomouci ve dnech 17. a 18. října 2008 a tra-
dičně se zahraniční účastí. Letos se účastnilo 430 účastníků, kteří 
mohli navštívit sekce určené nejen lékařům, ale také zdravotním se-
strám a fyzioterapeutům. Celkem bylo předneseno 73 přednášek. 

Všechny části konference měly nepochybně svou aktuálnost, 
ale jedna sekce se poněkud vymykala a to tím, že se týkala všech 
účastněných zdravotníků. Byla to část věnovaná Globální alianci 
proti chronickým respiračním onemocněním (GARD) a její partner-
ské organizaci, kterou je Česká aliance proti chronickým respirač-
ním onemocněním (ČARO). Přednášeli MUDr. Šteflová – ředitelka 
České kanceláře WHO, prof. MUDr. Václav Špičák, CSc. – místo-
předseda ČARO, prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. – předseda 
ČARO a jako zahraniční host Dr. Alvaro Cruz – jeden z vedoucích 
kanceláře chronických nemocí při WHO v Ženevě a člen Výkon-
ného výboru GARD. 

Sdělení dr. Šteflové se týkalo výčtu aktivit WHO v České re-
publice a zvláště možností spolupráce na poli respiračních nemocí. 
V letošním roce oslavila WHO 60 let své existence a ČARO zača-
lo figurovat v jeho stálých deklarovaných aktivitách. Důvodem je 
narůstající incidence i prevalence chronických respiračních one-
mocnění a nutnost řešení této problematiky v rozvojovém i roz-
vinutém světě. 

Prof. Špičák přednášel o mnoha aktivitách spojených se spolu-
prací a přímou účastí pacientských organizací. Uvedl řadu příkladů 
především z oblasti bronchiálního astmatu, ale i cystické fibrózy 
a chronické obstrukční plicní nemoci. Pacientské organizace se při-
hlásily k činnosti ČARO, i když jejich život běží nezávisle v různých 
městech, jako je Praha, Brno, Olomouc nebo Hradec Králové. Jejich 
podporu lze očekávat při veřejném prosazování obecné prevence, 
nekuřáctví, ale i nových léčebných trendů v domácí a nemocniční 
péči o respirační nemoci. 

Alvaro Cruz, MD – člen výkonného výboru GARD při před-
nášce na Moravskoslezských dnech pneumologie v Olomouci
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Regionální centrum Olomouc je živým centrem kongresové 
turistiky
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Prof. Kolek zhodnotil dosavadní činnost ČARO během prvního 
roku její existence. Celkem se aliance účastnila na deseti českých 
odborných akcích a některé z nich přímo organizovala. Hlavním 
úkolem ČARO v letošním roce byla její prezentace a získání stálé 
pozice v povědomí odborné a laické veřejnosti. Veřejnost byla se-
znamována především s informacemi o Národním programu boje 
proti chronickým respiračním onemocněním. Tento program byl 
prezentován na Ministerstvu zdravotnictví a jeho dílčí kroky byly 
s ministerstvem konzultovány. V současné době probíhá v rámci 
tohoto programu několik aktivit. Jedná se o epidemiologické studie 
věnované CHOPN, které spoluorganizuje České občanské sdruže-
ní proti chronické obstrukční nemoci a dále se koncipuje projekt 
časné detekce karcinomu plic. Vzniká i projekt zabývající se pokra-
čováním programu podpory center na léčbu závislosti na tabáku 
a rozvíjí se další specializovaná centra.

Za nejdůležitější mezinárodní aktivitu tohoto roku lze jedno-
značně označit účast ČARO na světovém setkání GARD v Istanbulu. 
Tuto akci hodnotil doktor Cruz, který vyzdvihl připravenost ČARO 
celostátně působit i v zájmu Akčního plánu GARD pro nejbližší 
období, kdy se očekává nárůst CHRO o 17 %. Akční plán je zamě-
řen na prevenci, časnou diagnostiku a zpřesnění epidemio logie. 
GARD bude podporovat národní programy, přičemž právě ten český 
byl v Istanbulu vysoce hodnocen pro jeho celistvost a perspektivní 
z měření na komplexní respirační problematiku. ČARO bylo přijato 
mezi oficiální partnery GARD s hlasovacími i navrhovacími právy 
a Česká republika se zařadila mezi 40 zemí s touto plnohodnotnou 
účastí. Hlavním smyslem této mezinárodní spolupráce je stálé upo-
zorňování světové veřejnosti, rozhodujících organizačních složek 
i plátců na potřebu věnování mnohem větší pozornosti respirač-
ním chorobám, než tomu bylo doposud. Vystoupení Alvara Cruze 
povzbudilo členy ČARO k další činnosti na české i mezinárodní 
úrovni. Tato aktivita nepochybně odráží současný vývoj respirač-
ní medicíny, reflektuje potřeby pneumologie, alergologie a dalších 
oborů, ale především je určena všem pacientům, kteří chronickými 
respiračními nemocemi trpí. 

Olomoucké sympozium věnované ČARO a GARD ukázalo vy-
sokou aktuálnost celé problematiky chronických respiračních one-
mocnění a nutnost další spolupráce na tomto poli.
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prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
Klinika plicních nemocí a TBC, FN Olomouc
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc 

Rupatadin

zpráva
k symptomatické léčbě sezónní nebo celoroční alergické rýmy 
a chronické idiopatické kopřivky. V České republice představil 
výrobce – společnost Vivax, tento preparát pod názvem Tama-
lis, na Slovensku pak Rupafin. Informace byly odborné lékař-
ské veřejnosti prezentovány v rámci satelitního sympozia Vivax 
v rámci XXV. sjezdu ČSAKI.

kviz

Spektrum antihistaminik, které jsou k dispozici českým 
a slovenských lékařům se obohatilo o novou látku – rupatadin. 
Jde o vysoce účinné H1-antihistaminikum s 24hodinovou účin-
ností. Přípravek má rychlý nástup účinku, je bezpečný, s mini-
mem účinku na kardiovaskulární systém a CNS. Indikován je 
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Prof. MUDr. Ladislav Chovan, CSc.
(1955–2008)

Nekrolog

Dne 17. září 2008, ve věku 53 let neočekávaně zemřel prof. 
MUDr. Ladislav Chovan, CSc., vůdčí osobnost v oboru pneumo-
logie a ftizeologie nejen na Slovensku.

Ladislav Chovan se narodil v Trnavě. V roce 1979 promoval na 
Lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a po promo-

ci nastoupil do Výzkumného ústavu preventivního lékařství, kde 
se zabýval funkční diagnostikou respiračního systému. Po pěti 
letech přijal místo asistenta na Klinice tuberkulózy a respirač-
ních chorob LF UK. V roce 1993 byl jmenován docentem v obo-
ru vnitřních chorob, v letech 1992–1995 působil jako přednosta 
kliniky. Poté pracoval v Národním ústavu tuberkulózy a respirač-
ních chorob v Podunajských Biskupicích, na Klinice pneumologie 
a ftizeologie Slovenské zdravotnické univerzity. Od roku 1998 byl 
přednostou kliniky a vedoucím Katedry pneumologie a ftizeologie 
Fakulty zdravotnických a specializačních studií SZU. V roce 2006 
byl jmenován mimořádným profesorem SZU.

Prof. Ladislav Chovan byl prezidentem Slovenské pneumolo-
gické a ftizeologické společnosti, národním delegátem Globální 
iniciativy proti chronické obstrukční plicní nemoci, národním de-
legátem v ERS. Je autorem řady publikací ve slovenských i zahra-
ničních odborných časopisech, bohatá byla také jeho přednáško-
vá činnost. Působil v redakčních radách řady odborných periodik. 
Věnoval se pregraduální i postgraduální výuce.

Pro slovenský tisk napsal nekrolog za prof. Chovanem prezident 
Slovenské lékařské společnosti, prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. 
Na nedávném kongresu ČSAKI v Praze připomněla osobnost prof. 
Chovana MUDr. Klára Kossarová. Oba jej shodně charakterizovali 
jako všestranného odborníka, výborného spolupracovníka a příte-
le. Kromě rozsáhlých odborných aktivit vzpomněli také jeho zájem 
o výtvarné umění, literaturu, sport a kulinářské speciality.

V osobě prof. Chovana ztratila slovenská pneumologie výji-
mečného lékaře a pedagoga.
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abstrakta na http://www.geum.org/pneumo
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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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• Berlinovo zkalení sítnice

Po tupých kontuzích oka vzniká jako následek úrazu na sítni-
ci, obvykle blíže centra, Berlinovo zkalení (commotio retinae). 
Klinický obraz: sítnice je na větší či menší ploše zašedlá a prosák-
lá, a to již za hodinu po úrazu. V pozdějších hodinách je ložiskové 
zkalení bělavé a splývající, sítnicové cévy jsou většinou beze změn. 
Postihuje-li zkalení oblast makuly, je vizus následkem centrálního 
skotomu výrazně snížen. Během několika dní se vidění upraví a ná-
lez na pozadí vymizí beze stopy.

• Zorné pole
Zorné pole (ZP) je část prostoru, kterou vidíme při přímém po-

hledu (oko a hlava se nepohybují) vpřed jedním okem. Střed zorné-
ho pole leží v tzv. fixačním bodu, který je stupněm nula. Celé zorné 
pole je rozděleno na meridiány, které procházejí fixačním bodem. 
Souboru předmětů ležících v jedné frontálně paralelní rovině a sou-
časně viditelných nepohybujícím se jedním okem, říkáme mono-
kulární zorné pole. Připojí-li se k tomuto celku ještě třetí rozměr 
– hloubková projekce objektů, vzniká monokulární zorný prostor. 
Poblíž středu zorného pole se nachází tzv. slepá skvrna – místo, kde 
vystupuje zrakový nerv a kde nejsou světločivé receptory. Rozsah 
zorného pole je značný, jeho asymetrie je dána především anato-
mickým uspořádáním obličeje. Temporálně dosahuje nejdále, 80–
90° od fixovaného bodu. Nejmenší rozsah zorného pole je nasálně, 
kde, podle velikosti nosu, dosahuje 50–60°. Rozsah zorného pole 
zjišSuje perimetrie a závisí na několika faktorech: intenzitě osvět-
lení, barvě světla a její sytosti, velikosti testovacích značek. Nej-

Představujeme

Lexikon očního lékařství

větší zorné pole je pro bílou barvu, dále následuje žlutá a modrá, 
červená a nejmenší zorné pole je pro barvu zelenou. Důležité je 
také zorné pole při binokulárním vidění. V tomto celkovém zor-
ném poli se částečně překrývají obrazy obou očí. V tomto prostoru 
se uplatňuje stereopické vidění. Od tohoto binokulárního okrsku 
leží po obou stranách tzv. temporální srpek, to je část zorného pole 
viděná pouze jedním okem.

[Vlk, F.: Stavba motorových vozidel. Brno 2004].
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Lexikon očního lékařství je výkladový slovník určený lékařům a farmaceutům, odbor-
ným pracovníkům působícím ve zdravotnictví a studentům medicíny a farmacie. Slovník 
obsahuje přibližně 3 000 hesel z oboru očního lékařství a má 650 stran. Hesla jsou doplně-
na konkrétními příklady, zpracována z hlediska teorie a praxe a obsahují názorné ilustra-
ce. Slovník není koncipován jako výuková příručka ani jako návod k diagnostice a léčbě. 
Jeho cílem je poskytnout základní informace o významu a obsahu slov, s nimiž se lze setkat 
v odborné lékařské literatuře, a to nejen české, ale i zahraniční. Proto jsou uváděny i pojmy, 
které nejsou v české terminologii obvyklé. Podobně je uveden větší počet zkratek s nimiž 
se lze setkat v anglicky psané oftalmologické literatuře. Slovník by měl být pomocníkem ve 
vyhledávání dalších a hlubších informací. Oftalmologická terminologie je užita tak, jak ji 
lékaři v hovoru i v psané formě užívají. 

Hlavní autorkou lexikonu je prof. MUDr. Eva Vlková, CSc., spoluautory doc. MUDr. Šár-
ka Pitrová, CSc., prof. Ing. František Vlk, DrSc. 

Lexikon očního lékařství. Nakladatelství a vydavatelství Prof. Ing. František Vlk, DrSc., 
ISBN 978-80-239-8906-9. Váz., 158×230 mm, cena 1 090 Kč+9 % DPH.

Kontakt na nakladatele: Prof. Ing. František Vlk, DrSc., nakladatelství a vydavatelství
Mokrohorská 347/34, 644 00 Brno, e-mail: profvlk@quick.cz

Ukázka:
monokulární zorné pole

pravého okalevého oka

slepá skvrna 
pravého oka

binokulární zorné pole

temporální srpek

kazupneu_4_08.indd   28 2.12.2008   14:15:34




