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Abstrakta

Granulomatózy – epidemiologie a rozdělení

Vítězslav Kolek

Klinika plicních nemocí a TBC LF UP a FN Olomouc

Granulomatózy tvoří velmi různorodou skupinu nemocí, které 

spojuje mikromorfologický nález granulomu v různých orgánech 

a tkáních. V pneumologii se s nimi setkáváme stále častěji proto, 

že se vědecké informace o granulomatózách zásadně rozšířily, více 

se provádí plicní biopsie a snadněji můžeme granulomy detekovat. 

Suverénní zobrazovací metodou v tomto smyslu je výpočetní to-

mografie s vysokou rozlišovací schopností (HRCT), optimální bi-

optickou metodou je transbronchiální biopsie plic, agresivnější ale 

přínosnější je videoasistovaná torakotomie. Postižení plic u granu-

lomatózy může být zásadní a dominantní (tuberkulóza, sarkoidó-

za), může se projevit v rámci systémového postižení jiných orgánů 

(Wegenerova granulomatóza, Churg-Straussové syndrom) nebo se 

vyskytuje zřídka, zatímco granulomy se nacházejí převážně v jiných 

tkáních (Crohnova nemoc). 

Epidemiologie

Mnohem častěji se vyskytují granulomatózy infekční etiologie, 

zvláště v rozvojových zemích. Týká se to především tuberkulózy se 

světovou mortalitou 1,6 miliónů ročně, výskyt netuberkulózních my-

kobakterií je významný u imunokompromitovaných jedinců. Častá 

je také bilharziáza (schistosomóza), která se vyskytuje v různých 

formách především v tropických oblastech prakticky celého světa. 

Její incidence se výrazně změnila díky novým efektivním antipara-

zitárním lékům, ale přesto se prevalence klinicky aktivní nemoci 

odhaduje na 120 miliónů případů. Velmi časté jsou také endemické 

mykózy. Např. v USA je ročně detekováno 500 000 nových případů 

histoplasmózy. Řada z nich je asymptomatických, jindy onemocnění 

imituje tuberkulózu. Další známou granulomatózou je lepra, která 

je typická v Africe a Asii, v Evropě nejdéle přetrvala ve Španělsku 

a Rumunsku. Tzv. Hansenův bacil byl ještě v 90. letech minulého 

století příčinou onemocnění více než 3 milionů lidí ročně, ale při 

ročním 20% poklesu je současná prevalence asi 220 000 a v r. 2015 

se předpokládá eradikace této nemoci. 

Mnohem méně časté jsou exogenní granulomatózy, jejichž vznik 

je vázán na vyšší koncentraci vyvolávající noxy. Výskyt exogenních 

alergických alveolitid vyvolaných organickými látkami je ovlivněn 

zlepšující se diagnostikou a stále novými materiály používanými 

v průmyslu i zemědělství. Přísnější dodržování hygienických norem 

vede k snižování výskytu dříve velmi častých pneumokonióz vyvo-

laných anorganickými materiály.

Relativně vzácné jsou idiopatické granulomatózy, u nichž není 

příčina vzniku granulomu jasná a má zřejmě imunologický podklad. 

Jdou diagnostikovány více v rozvinutých zemích, kde se nejčastěji 

setkáváme se sarkoidózou. Její incidence se zde pohybuje od 0,5 do 

17/100 000 dle různě metodicky organizovaných studií. Výskyt ji-

ných granulomatóz je mnohem vzácnější a epidemiologické údaje 

nejsou přesně známy. Incidence se např. u Wegenerovy granuloma-

tózy udává 2 až 12/1 000 000, když nejvyšší je popisována v severní 

Evropě. Syndrom Churg-Straussové má udávanou incidenci od 0,5 

do 3,7/1 000 000. U granulomatózy z Langerhansových buněk se in-

cidence váže ke kouření, a proto je u mužů zpravidla častější. V ja-

ponské studii kvalifikovaně odhadli incidenci 0,27/100 000 u mužů 

a 0,07/100 000 u žen. 

Co je granulom?

Historie poznání granulomu sahá do 19. století. Pojem použil 

poprvé Virchow v roce 1865 jako označení fokální morfy granulo-

matózního zánětu. Skládá se z agregace makrofágů, z nichž některé 

jsou transformovány do vzhledu epiteloidních buněk. Makrofagic-

ké centrum je obklopeno lemem mononukleárních leukocytů, pře-

devším lymfocytů a plazmocytů. Starší granulomy jsou obkrouženy 

vrstvou fibroblastů s různým množstvím kolagenních vláken. Gra-

nulom vzniká následkem komplexní zánětlivé reakce u řady pato-

logických stavů, jejichž výčet nemůže být zcela úplný. V zásadě jde 

o příčiny infekční, chemické, imunologické nebo nádorové. Nemoci 

se mohou lišit četností, distribucí a mikromorfologickými charak-

teristikami granulomů.

U řady stavů je granulom protektivní imunologickou reakcí, kte-

rá zastavuje šíření noxy nebo infekčního agens v organismu a chrání 

okolní tkáně. Kapacita granulomu je omezená a může být tlumena 

supresivními faktory. Prolomením bariéry tvořené lemem granulomu 

dochází k diseminaci nemoci. V granulomu může být infekční agens 

zničeno nebo zde může přečkat ve spící formě, jako např. u tuber-

kulózy nebo histoplazmózy. U některých granulomatóz jako je Cro-

hnova nemoc, Wegenerova granulomatóza nebo sarkoidóza, neby-

la protektivní funkce granulomu prokázána, o čemž svědčí i úprava 

nemoci po nasazení imunosupresivní léčby.

Klasifikace granulomů

Klasifikace granulomů může být provedena z mnoha hledisek. 

Modernější pohled se opírá o imunologickou aktivitu (tabulka č. 2). 

Granulomy kolem cizích těles jsou neimunologické povahy s pomalou 

Tabulka č. 1: Dělení granulomů dle imunologické aktivity

Granulomy 

kolem cizích těles 

(neimunologické)

Granulomy z hypersenzitivy 

(imunologické)

talek, křemík, olej

pod vlivem 

Th1-lymfocytů 

(sarkoidóza)

pod vlivem 

Th2-lymfocytů 

(schistosomóza)
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buněčnou obměnou a jednoduchou strukturou. Obsahují obrovské 

buňky s nepravidelně uloženými jádry. Sem patří granulomy vyvo-

lané toxickým materiálem (křemičitý prach, talek, azbest), netoxic-

kými látkami (uhlík, netoxické kovy, minerální olej, silikon) a někdy 

cizorodým materiálem vedoucím k aktivaci systému komplementu 

(kaolin, hydroxid hlinitý). Granulomy z hypersenzitivy jsou imuno-

logické povahy a mají složitější strukturu a rychlejší vývoj s remo-

delací směrem k rozpadu nebo fibróze. Jsou vyvolány celulárně pod-

míněnou imunitní reakcí na přítomnost neresorbovaných částeček či 

organismů. Do této skupiny patří granulomy u schistosomózy, lepry, 

tuberkulózy, histoplazmózy a jiných infekcí, dále granulomy u expo-

zice berylliu a zirkoniu. Řadí se sem také granulomy s nejasným pů-

vodem u nemocí jako je sarkoidóza, Crohnova nemoc a Wegenerova 

granulomatóza. Podrobnější rozbor cytokinů umožňuje další členění 

granulomů z hypersenzitivy. U některých převažují pomocné T-lymfo-

cyty subsetů Th1 a sekrece cytokinů jako IL-2, IL-15, IFN-γ a TNF-α. 

Významná převaha těchto cytokinů se nachází v granulomech u sar-

koidózy a tuberkuloidní formy lepry. Jiné granulomy vznikají pod vli-

vem Th2-lymfocytů s produkcí interleukinů IL-4, IL-5, IL-6 a také 

IL-9 a IL-13, které mají mimo jiné význam pro funkce B-lymfocytů 

a rozvoj eozinofilie. Najdeme je např. u schistosomózy.

Diferenciální diagnostika

Diferenciální diagnostika granulomatózních procesů patří 

k nejširším v klinické medicíně (tabulka č. 2). Existuje celá řada 

stavů, u nichž dochází k tvorbě granulomů. U některých z nich je 

granulom zcela základním projevem nemoci, u jiných se vyskytu-

je nepravidelně.

V rozlišení nemoci pomáhá chybění či přítomnost systémové-

ho postižení. Při jeho absenci se hovoří o lokální sarkoidní reakci. 

Sem se zařazují např. granulomy v drenážních uzlinách zhoubných 

nádorů nebo silikonových protéz, dále granulomy u tetováže nebo 

zaprášení talkem. Diagnostické potíže může činit granulomatózní 

mastitida nebo postižení krčních uzlin při stomatitidě a pulpitidě. 

Nevysvětlený nález granulomu v různých orgánech (játra, dřeň, 

slezina, plíce, uzliny) se zahrnuje pod termín GLUS syndrom (gra-

nulomatous lesions of unknown significance).

Léčba

Léčba se liší ve vztahu k etiologii procesu a měla by být cílená 

a racionální. To je možno realizovat u přesně diagnostikovaných 

infekcí. U idiopatických neinfekčních granulomatóz se podávají 

protizánětlivé nebo imunosupresivní léky. Není správné podávat 

kortikoidy ani antituberkulotika jako terapeutický test. V obou pří-

padech může dojít k poškození pacienta závažnými vedlejšími účin-

ky těchto léčiv. Proto je třeba apelovat na důslednou diagnostiku, 

která vyžaduje mnohaleté zkušenosti a stálou konfrontaci s aktu-

ální odbornou literaturou.

Problematika granulomatóz zůstane i v budoucnu spletitá a bu-

de vždy zajímavá. Přinutí pneumologa k široké diferenciálně dia-

gnostické rozvaze a ke spolupráci s odborníky řady jiných oborů. 

Tabulka č. 2: Nemoci s výskytem granulomů

infekční granulomy

viry – lymphogranuloma venereum

bakterie – brucelóza, tularémie, yersinióza, aktinomykóza, Propionibacterium acnes, spirochetózy, nemoc 

kočičího škrábnutí, Whippleho nemoc 

mykobakterie – tuberkulóza, mykobakteriózy, lepra

houby – histoplazmóza, kokcidioidomykóza, blastomykóza, sporotrichóza, aspergilóza, kryptokokóza

protozoa – toxoplazmóza, leishmanióza

metazoa – toxokaróza, schistosomóza (bilharzióza)

nádorová onemocnění
karcinom plic, karcinom žaludku, dysgerminom, seminom, karcinom ovaria, Lennertův lymfom, 

pinealom, karcinom štítné žlázy, maligní nosní granulom

reakce na chemikálie 

a organické prachy

berylióza, silikóza, expozice zirkoniu, expozice škrobu, exogenní alergická alveolitida (farmářské plí-

ce, nemoc chovatelů ptáků, plíce sladovníků, suberóza, nemoc zpracovatelů papriky, hub, tabáku, ká-

vových bobů, sekvojí apod.).

imunologické aberace

sarkoidóza, granulomatóza z Langerhansových buněk, Wegenerova granulomatóza (plicní angiitidy 

a granulomatózy), alergická granulomatóza (Churg-Straussové syndrom), eosinofilní granulom, 

systémový lupus erythematodes, chronická granulomatózní nemoc, hypogamaglobulinémie, 

primární biliární cirhóza, Crohnova nemoc, Peyronieho nemoc, Melkersson-Rosenthalův syndrom, 

granulomatózní hepatitidy

jiné reakce
panikulitidy, chalazion, dermoidní cysta, následky radioterapie a chemoterapie, píchnutí mořským 

ježkem

prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Klinika plicních nemocí a TBC

LF UP a FN Olomouc

I. P. Pavlova 6

775 20 Olomouc
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Abstrakta

Proč a jak vznikají v plicích granulomy?

Ilja Stříž

Pracoviště klinické a transplantační imunologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Granulom je jedním ze způsobů protektivní odpovědi na 

chronicky persistující podnět, který není imunitní systém scho-

pen eliminovat. Kromě infekčních agens (mykobakteria, listerie, 

mykotické organismy, …) a inertních materiálů (oxid křemičitý, 

beryllium, azbest, …) dochází ke vzniku granulomů i při autoimu-

nitních chorobách (Wegenerova granulomatóza) nebo u nádorů. 

V případě sarkoidózy a Crohnovy choroby pak stále není vyvo-

lávající faktor jednoznačně identifikován. Podstatou granulomu 

je zpravidla nahromadění mononukleárních buněk, převážně se 

jedná o modifikované makrofágy, často mnohojaderné, které jsou 

obkrouženy lemem lymfocytů. Byly však popsány i granulomy ob-

sahující také eosinofilní leukocyty nebo plasmatické buňky. 

Předpokládá se, že granulom vzniká v několika na sebe nava-

zujících fázích. Na počátku je zřejmě činnost antigen prezentují-

cích buněk (dendritické buňky, subpopulace alveolárních makro-

fágů), které v případě odpovědi na infekční agens intracelulárně 

naštěpí pohlcené antigenní struktury a po migraci do spádových 

uzlin předkládají imunogenní peptidy v kontextu s MHC mole-

kulou CD4+ T lymfocytům. Po této antigen specifické stimula-

ci pak část CD4+ T lymfocytů migruje zpět do místa zahájení 

imunitní odpovědi. 

Podle spektra cytokinů není pochyb, že se jedná převážně 

o tzv. Th1 lymfocyty se schopností produkovat interleukin-2 (IL-2)

a interferon (IFN) gama. 

Pro migraci buněk do místa vznikajícího granulomu je zcela 

zásadní lokální tvorba chemokinů makrofágy, epiteliálními buň-

kami a endotelem. I když dynamika jednotlivých chemokinů při 

tvorbě granulomu není známa, experimentální modely myší tu-

berkulózy i vzorky získané od pacientů se sarkoidózou naznačují, 

že se zde uplatní zejména CCL5 (RANTES), CCL3 (MIP-1 alfa), 

CCL2 (MCP-1) a CXCL8 (IL-8). V makrofázích je možno proká-

zat také indukci mRNA pro chemokiny regulující přísun aktivo-

vaných T lymfocytů, CXCL9 (Mig) a CXCL10 (IP-10). 

 Řada studií se shoduje v tom, že všechny tyto chemokiny 

jsou tvořeny jako odpově] k prozánětlivému cytokinu, tumor-

-nekrotizujícímu faktoru (TNF) alfa. Tento cytokin má celou řadu 

funkcí v imunitních reakcích, indukuje též adhezivní molekuly 

včetně intercelulární adhezivní molekuly 1 (ICAM-1) potřebné 

ke vzniku mnohojaderných buněk formujících granulom. Toto 

je nutno brát v úvahu i při zvažování biologické léčby Crohnovy 

choroby či revmatoidní artritidy blokádou TNF alfa, kdy u ně-

kterých pacientů došlo k rozrušení latentních granulomů obsa-

hujících mykobakteria a k diseminované tuberkulózní infekci 

s letálními následky.

Lokálně jsou tvořeny také cytokiny podporující přežívání 

leukocytů či jejich proliferaci. Další fází po přísunu imunitních 

buněk je již vznik stabilní organizované struktury granulomu 

z imunokompetentních buněk, který může být ohraničen fibro-

tickou tkání a v případě některých infekcí, typicky u Mycobac-

terium tuberculosis dochází také k nekróze a kolikvaci centrální 

části. V případě intersticiálních plicních procesů může při selhá-

ní regulačních mechanismů dojít ke zvýšené migraci a prolifera-

ci fibroblastů s následnou nadprodukcí proteinů extracelulární 

matrix, depozicí kolagenu a závažnými fibrotickými změnami 

v parenchymu.
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Abstrakta

Morfologie granulomů

a základní histologie vybraných

plicních granulomatóz

Tomáš Tichý, Kateřina Musilová, Jozef Škarda

Ústav patologie LF UP a FN v Olomouci

Granulomatózní onemocnění plic jsou častá a jejich morfologic-

ká diagnostika je obtížná. Granulomatózní projevy u různých cho-

rob mohou být podobné a současně se tatáž jednotka může projevit 

velmi polymorfními obrazy. Určení etiologie je často nemožné. 

Tvorba granulomu je fylogeneticky starý proces obrany orga-

nismu proti invadujícímu infekčnímu agens, toxické látce či ci-

zorodému materiálu. Většina granulomů, které v plicní tkáni po-

zorujeme, vzniká na podkladě hypersenzitivní imunitní reakce, 

během níž se tkáňové histiocyty a makrofágy zastavují v migraci, 

soustře]ují a mění v epiteloidní buňky. V následujícím textu jsou 

zmíněny především choroby, které se projevují těmito tzv. epitelo-

idními granulomy. Menší skupina granulomů při svém vzniku hy-

persenzitivní reakci postrádá. Tyto granulomy se označují jako his-

tiocytární a patří k nim např. granulomy v okolí cizích těles nebo 

nekrobiotické granulomy u revmatoidní artritidy.

Mikroskopický vzhled granulomů 
a terminologické zvláštnosti

V základu granulomu tkví kompaktnost a ohraničenost (gra-

nulum = zrno, -oma = zduření, tumor v širokém slova smyslu). 

Tomuto původně makroskopickému označení odpovídá v mikro-

skopii již zmíněné solidní hnízdo epiteloidně transformovaných 

histiocytů s variabilní příměsí drobných lymfocytů. Tyto klasické 

granulomy nacházíme např. u tuberkulózy nebo sarkoidózy. U vel-

ké skupiny onemocnění však kompaktnost a ohraničenost granu-

lomům chybí a jedná se spíše o nekohezivní shluky vícejaderných 

buněk, které se rozptylují na zánětlivém pozadí. Tak je tomu např. 

u hypersenzitivní pneumonitidy. Tyto granulomy se označují jako 

volné nebo rozptýlené (loose granulomas). V některých případech 

se musíme spokojit pouze s ojedinělými vícejadernými buňkami. 

Pak je lépe hovořit o granulomatózní reakci než o granulomu. 

Kterminologickým zvláštnostem dodejme, že existují onemocně-

ní, která si z granulomu ponechávají kompaktnost a ohraničenost, 

ale postrádají jeho patogenetický základ, např. hyalinizující plic-

ní granulom, což je zvláštní fibroblastická proliferace, většinou na 

autoimunitním podkladě.

Diferenciační znaky
v morfologii plicních granulomatóz

Mikroskopický vzhled granulomu a další přídatné znaky – pří-

tomnost nekrózy, její rozsah a typ, charakter a rozsah zánětlivé re-

akce, stav okolních struktur a distribuce změn v plicní tkáni jsou 

hlavními diferenciačními znaky v morfologické diagnostice plicních 

granulomatóz. Průkaz původce je možný ve speciálním histoche-

mickém barvení, imunofluorescenčně / imunohistochemicky nebo 

s použitím molekulárně biologických metod.

Infekční a neinfekční granulomy
a jejich morfologické variace
u vybraných nozologických jednotek

A. Infekční granulomy

Infekční granulomy jsou většinou kompaktní epiteloidní granu-

lomy, často nekrotizující. Každý nekrotizující granulom musí vzbu-

dit podezření z infekce. Při tomto hodnocení je důležité posuzovat 

i rozsah nekrózy a její typ. Drobné fibrinoidní nekrózy můžeme na-

lézt u sarkoidózy, rozsáhlé koagulační nekrózy u nekrotizující sarko-

idní granulomatózy. Zánětlivá reakce v okolí infekčních granulomů 

bývá intenzivnější než u granulomů neinfekčních.

Hlavním zástupcem onemocnění s infekčními granulomy bak-

teriálního původu je tuberkulóza. V závislosti na virulenci myko-

bakterií a imunitní odpovědi se onemocnění projevuje bu] nekro-

tizujícími epiteloidními granulomy nebo granulomy bez nekróz. 

Fakt, že u téhož pacienta mohou být přítomny oba typy granulomů, 

není zcela vysvětlen. Nekróza má popraškový ráz, to znamená, že 

mikroskopicky vidíme v nekrotické tkáni zbytky buněčných jader 

– jaderný poprašek. (Pozn. kaseózní čili sýrovitá nekróza je pojem 

makroskopický). Pokud je distribuce změn spíše peribronchiální 

a v okolí nekrózy jsou přítomny vícejaderné buňky Langhansova 

typu je podezření na tuberkulózu velmi silné. Původce se nám vět-

šinou nepodaří v bioptickém materiálu prokázat.

Atypické mykobakteriózy se mohou rovněž projevovat kom-

paktními epiteloidními granulomy. Často však jde o onemocnění 

imunodeficientních pacientů, u nichž může být tvorba klasických 

granulomů omezena. Imunitní reakce může být rozptýlená, mak-

rofagická, nekohezivní, bez epiteloidní diferenciace.

Z mykotických infekcí, které se projevují epiteloidními granulo-

my uvádíme alespoň histoplazmózu, kryptokokózu, blastomykózu, 

kokcidiomykózu a parakokcidiomykózu. U nás běžnější plísně, které 

způsobují hluboké mykózy jako je aspergilóza, mukormykóza, kan-

didóza, většinou formované granulomy netvoří. U HIV pozitivních 

pacientů se mohou granulomy tvořit i při pneumocystóze.

Parazitární postižení plic jsou v našich podmínkách vzácná. 

Tuberkuloidní granulomy se mohou tvořit v okolí vajíček parazi-

tů u paragonimiázy či schistozomiázy. Tvorbu nekrotizujících gra-
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nulomů mohou iniciovat embolizované larvy dirofilárií nebo mig-

rující larvy toxokar. Migrující larvy askarid formované granulomy 

obvykle netvoří.

B. Neinfekční granulomy

Neinfekční granulomy mohou být kompaktní nebo rozptýlené 

nebo jde pouze o granulomatózní reakce. Neinfekční epiteloidní gra-

nulomy jsou většinou bez nekróz, ale zcela toto omezení neplatí. 

Sarkoidóza je hlavním zástupcem onemocnění s kompaktními 

neinfekčními granulomy.

Sarkoidní granulomy jsou ostře ohraničené, s různým počtem 

vícejaderných buněk, které mohou obsahovat asteroidní inkluze 

a mikrokrystaly. Vyznačují se neobvyklou kompaktností (sarkoid-

ní = masu podobný. Jde původně o makroskopické označení, ale 

slovo „masitý“ se na sarkoidní granulom velmi hodí). Lymfocytární 

reakce v okolí granulomů je velmi slabá, takže bývají někdy označo-

vány jako „nahé“ granulomy (nahé a masité!), sedící v tkáni na sla-

bě infiltrovaném pozadí. K diagnóze přispívá distribuce granulomů 

v okolí lymfatických cév a subpleurálně. Obvykle se nekróza u sar-

koidózy nezmiňuje stejně jako přítomnost vaskulitidy, ale pravdou 

je, že drobné centrální nekrózy v granulomech stejně jako granu-

lomatózní vaskulitis nejsou výjimkou. Vaskulitida většinou nevede 

k rozrušení stěny cévy. Větší rozsah nekróz a vaskulárního postiže-

ní již vzbuzuje podezření na další, poněkud kontroverzní jednotku, 

kterou je nekrotizující sarkoidní granulomatóza (NSG).

Granulomatózní reakce u NSG je více polymorfní – sarkoidní 

i rozptýlené granulomy a jednotlivé vícejaderné buňky v okolí ne-

króz. Polymorfie obrazu vyplývá z neurčitosti jednotky samé, kte-

rá stojí mezi sarkoidózou a Wegenerovou granulomatózou a tvo-

ří skutečný „odpadní koš“ nekrotizujících plicních granulomatóz. 

V současné době převažuje tendence považovat NSG za variantu 

nodulární sarkoidózy a podle našich zkušeností tomu tak často 

skutečně je.

V popředí Wegenerovy granulomatózy stojí nekróza a vasku-

litida. Granulomatózní projevy mohou být omezeny pouze na jed-

notlivé vícejaderné buňky v okolí nekróz či ve stěně cév. Někdy 

v rozsáhle nekrotické tkáni granulomatózní projev vůbec nezjistí-

me. Menší počet volných nebo sarkoidních granulomů může být 

také přítomen. 

Kromě výše zmíněných jednotek se mohou sarkoidní granulomy 

vyskytovat u systémových onemocnění nebo maligních lymfomů. 

Poměrně často pozorujeme sarkoidní granulomy v lymfatických 

uzlinách, které drénují oblast plicního karcinomu.

Podkladem široké skupiny granulomatózních onemocnění jsou 

alergické reakce na organické i neorganické antigeny a léky. Gra-

nulomatózní projev může být kompaktní sarkoidní granulom jako 

je tomu u beryliózy či zirkoniózy. Volné rozptýlené granulomy na-

cházíme u extrinsické alergické alveolitidy (EAA). K morfologické 

diagnóze u EAA přispívá peribronchiální distribuce zánětu a obraz 

lymfocytární alveolitidy. Nutno však poznamenat, že 40–60 % pří-

padů, které morfologicky vyhovují EAA, nemá dostatečný klinic-

ký korelát. Diagnóza EAA je zvláště komplikovaná v chronických 

stadiích onemocnění, kdy na granulomatózní povahu mohou upo-

zornit pouze reziduální struktury jako jsou např. Schaumannova 

tělíska (zmiňují se většinou u sarkoidózy, ale jde o reziduum gra-

nulomatózní reakce obecně). U některých případů EAA se může 

kombinovat přímá infekce s alergií na bakteriální antigeny, pak je 

obraz značně netypický (např. tzv. hot tub lung). 

Bronchocentrická granulomatóza je rovněž hypersenzitivní re-

akcí, nejčastěji na antigeny plísní z rodu Aspergillus. Projevuje se 

nekrotizující bronchiolitidou s variabilním zastoupením vícejader-

ných buněk a epiteloidních granulomů. Někdy lze v nekróze pro-

kázat fragmenty vláken plísně.

Polékové granulomatózní reakce mohou způsobovat např. ace-

butolol, kokain, methotrexat, nitrofurantoin, prokarbazin. Obvykle 

jde o vágně formované granulomy v polymorfním morfologickém 

obraze, ve kterém se mohou setkávat přímé toxické účinky léčiv, 

hypersenzitivní reakce a projevy základního onemocnění. 

Granulomatózní reakce na rozpuštěné a nitrožilně aplikované 

orální formy léků se již řadí ke granulomům z cizích těles, o kte-

rých jsme se zmínili v úvodu. Cizorodými látkami bývají v těchto 

případě talek, mikrokrystalická celulóza nebo škrob. Granulomy 

jsou vázány na průběh krevních cév nebo jde o granulomatózní re-

akce v intravaskulární trombóze. Inhalace těchto látek způsobuje 

granulomy vázané na bronchy. Do této skupiny granulomů patří 

rovněž postaspirační granulomy, které vídáme spíše v nekroptickém 

než v bioptickém materiálu. Aspirace minerálních nebo rostlinných 

olejů nezpůsobuje tvorbu formovaných granulomů, ale granuloma-

tózní reakci na pozadí lipidní pneumonie. Následkem rozpadu vět-

šího množství buněk (např. po krvácení nebo v rámci endogenní 

lipidní pneumonie) mohou být cholesterolové granulomy, což je 

histiocytární granulomatózní reakce v okolí krystalů cholesterolu. 

K histiocytárním granulomům lze řadit i uzly u revmatoidní artri-

tidy a velmi vzácné nekrobiotické granulomy u ulcerózní kolitidy. 

(Granulomy u m. Crohn mají spíše ráz tuberkuloidních epiteloid-

ních granulomů. Jde rovněž o postižení zcela výjimečné).

Diagnóza granulomatózních plicních onemocnění je klinicko-

-patologická. Komplikované obrazy a často matoucí terminologie 

mají smysl pouze v živé spolupráci patologů a kliniků.
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Léčba sarkoidózy. Současná léčebná 

doporučení. Perspektivy léčby

Martina Vašáková, Jan Anton

Pneumologická klinika 1. LF UK, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha

Abstrakta

Sarkoidóza je multisystémové granulomatózní onemocnění ne-

jasné etiologie. Obvykle postihuje nemocné mladého a středního 

věku a projevuje se nejčastěji nitrohrudním postižením s bilaterální 

hilovou lymfadenopatií, někdy i s plicními infiltráty, z mimoplic-

ních lokalizací pak nejčastěji očními a kožními lézemi. Mezi další-

mi orgány bývají postižena játra, slezina, lymfatické uzliny, slinné 

žlázy, srdce, nervový systém, svaly a kosti, ale mohou být posti-

ženy i další orgány. Prognózu mívá onemocnění většinou dobrou 

a často dochází u nemocných ke spontánní regresi onemocnění 

(tabulka č. 1).

Proto je třeba před zahájením léčby u pacienta se sarkoidózou 

nutné vždy zvážit, zda pacientův stav a rozsah onemocnění vůbec 

léčbu vyžaduje, či nikoliv. Samotná léčba totiž pacientovi může ně-

kdy přinést větší diskomfort než onemocnění. Zásadní otázkou před 

zahájením léčby je tedy, zda je ohrožena funkce postiženého orgánu 

natolik významně, aby měla léčba svoje opodstatnění a profit z léčby 

převážil nežádoucí účinky léků. Mezi závažné formy sarkoidózy, kdy 

léčbu zahajujeme vždy, patří onemocnění s postižením myokardu, 

centrálního nervového systému, s metabolickými projevy ve smyslu 

klinicky významné hyperkalcémie, sarkoidóza měkkých částí a ske-

letu obličeje, tzv. lupus pernio, a z plicních forem ty, které způsobují 

významné funkční postižení nebo bez léčby progredují. 

Léčbu většinou zahajujeme prednisonem perorálně v dávce 20 

až 40 mg denně (odpovídá přibližně dávkování 0,5 mg/kg). Efekt 

léčby vyhodnocujeme obvykle po 1 až 3 měsících. Při pozitivní lé-

čebné odezvě snižujeme dávku prednisonu na 5 až 15 mg denně 

a tu pak ponecháme dalších 9 až 12 měsíců. Pokud není pozitivní 

efekt po 3 měsících léčby, bu] jde o nemoc s irreversibilním po-

stižením (fibróza), neadekvátní dávku prednisonu nebo non-adhe-

renci pacienta k léčbě. Alternativním lékem je hydroxychlorochin, 

a to zvláště u pacientů s hyperkalcémií, kožním a neurologickým 

postižením. Methotrexát je obvykle používán u rezistentních fo-

rem onemocnění, často v kombinaci s kortikoidy, u nichž pomáhá 

redukovat dávky nutné k dosažení léčebného efektu. Z imunosu-

presiv se v případě chronických a multiorgánových forem onemoc-

nění používá azathioprin, a to také v kombinaci s kortikoidy. Byl 

také popsán efekt minocyklinu při léčbě kožních forem sarkoidó-

zy. Vzhledem k tomu, že kruciální roli v etiopatogenezi sarkoidózy 

Tabulka č. 1: Stádia plicního postižení dle zadopředního 

skiagramu hrudníku a sklon ke spontánní regresi 

onemocnění

stádia plicního 

postižení
četnost spontánní regrese

0 – norma 5–10 %

I – BHL 50 % 65–90 %

II – BHL + infiltráty 25 % 35–70 %

III – plicní infiltráty 15 % 20 %

IV – fibróza 5–10 % 0 %

BHL: bilaterální hilová lymfadenopatie
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hraje TNF-alfa, dá se předpokládat léčebný efekt látek inhibujících 

tento cytokin, jeho produkci, či dráhu jeho působení. Mezi takové 

léky patří kupříkladu thalidomid a pentoxifylin, které suprimují 

produkci TNF-alfa. Z léků blokujících účinek TNF-alfa jsou u sar-

koidózy zkoušeny infliximab a etanercept, které jsou zatím reze-

rovány pro léčbu refrakterních nebo chronických forem sarkoidó-

zy (tabulka č. 2).

V pokročilých fázích plicního postižení, které již nelze kon-

zervativní léčbou ovlivnit, indikujeme u pacientů dlouhodobou 

domácí oxygenoterapii a případně transplantaci plic. V případě 

nitrohrudní sarkoidózy se z pacientů rekrutují pouze 3 % z celko-

vého počtu všech adeptů transplantace plic a méně než 1 % adep-

tů transplantací srdce.

Tabulka č. 2: Úvodní léčba v závislosti na postiženém orgánu a klinickém stavu pacienta

orgán klinický stav léčba

plíce
dušnost a FEV

1
, FVC < 70 %

kašel, pískoty

prednison, 20–40 mg/den

inhalační kortikoidy

oči

přední uveitida

zadní uveitida

neuritida optiku  

lokální kortikoidy

prednison, 20–40 mg/den

prednison, 20–40 mg/den

kůže 

Lupus pernio

plaky, noduly

Erythema nodosum

prednison, 20–40 mg/den

hydroxychlorochin, 400 mg/den

thalidomid, 100–150 mg/den

methotrexát, 10–15 mg/týden

prednison, 20–40 mg/den

hydroxychlorochin, 400 mg/den

NSAID

centrální nervový systém

parézy hlavových nervů

intracerebrální postižení

prednison, 20–40 mg/den

prednison, 40 mg/den

azathioprin, 150 mg/den

hydroxychlorochin, 400 mg/den

srdce

kompletní A-V blokáda

komorová fibrilace, tachykardie

snížení EF LK(<35 %)

kardiostimulátor

AICD

AICD, prednison 30–40 mg/den

játra cholestatická hepatitida se symptomy
prednison, 20–40 mg/den 

ursodiol, 15 mg/kg/den

klouby a svaly

artralgie

granulomatózní artritida

myozitida, myopatie

NSAID

prednison, 20–40 mg/den

prednison, 20–40 mg/den

hyperkalciurie

a hyperkalcémie

nefrolitiáza, únava prednison, 20–40 mg/den

hydroxychlorochin, 400 mg/den

AICD – implantabilní srdeční defibrilátor
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Mimoplicní sarkoidóza

Beáta Hutyrová

Klinika plicních nemocí a TBC LF UP a FN Olomouc

Sarkoidóza je systémové granulomatózní onemocnění, které se 

může projevit postižením kteréhokoliv orgánu v lidském těle. Kli-

nická manifestace sarkoidózy může být různorodá u jednotlivých 

pacientů v závislosti na orgánovém postižení. Nejčastější je posti-

žení plic a mediastinálních lymfatických uzlin, proto je sarkoidóza 

doménou pneumologa, ale často vyžadují různé formy mimoplicní 

sarkoidózy mezioborovou spolupráci. Mimoplicní postižení se vy-

skytuje celkově u přibližně 50 % případů a v 80–90 % je asociováno 

s plicní sarkoidózou. Mimoplicní sarkoidóza může postihovat pouze 

jeden orgán nebo jsou přítomné generalizované formy.

Kožní manifestace je nejdéle známým projevem sarkoidózy, pří-

tomným u přibližně 25 % pacientů. Nejčastější je nodózní erytém, 

který je příznakem akutního začátku nemoci. Sarkoidóza v jizvě je 

také projevem akutního onemocnění. Další typickou formou kožní 

sarkoidózy popsanou již Hutchinsonem a Besnierem je lupus per-

nio, které vytváří chronické mutilující léze na obličeji a je asociová-

no s kostními cystami. Častěji než lupus pernio, které se vyskytuje 

zejména u Afroameričanů, se u nás setkáváme s jinými formami 

chronické kožní sarkoidózy projevujícími se různorodými kožními 

eflorescencemi nebo subkutánními uzlíky. 

Postižení lymfatického systému se řadí k těm nejčastějším. Až 

u 30 % nemocných jsou hmatné periferní lymfatické uzliny. Lym-

fadenomegalie se může vyskytnout v jakékoliv lokalizaci. Nejčas-

těji jsou zvětšené krční, axilární, epitrochleární a inguinální uzli-

ny. Peritoneální a retroperitoneální uzliny bývají obvykle klinicky 

němé. Zvětšení uzlin je převážně mírné, uzliny jsou tuhé, nebo-

lestivé, nedochází k ulceracím. Splenomegalie je obvykle jenom 

minimální a asymptomatická, ale může také způsobit útlakové 

symptomy a hypersplenismus.

Jednou z častých lokalizací mimoplicní sarkoidózy je i posti-

žení očí, které je popisováno u 10–30 % případů. Sarkoidóza po-

stihuje všechny tkáně oka a jeho adnexa s výjimkou čočky, která 

však může být postižena sekundárně. V 80 % je postižen přední 

segment oka, ve 20 % zadní segment. Typickým očním projevem 

je iritida nebo iridocyklitida, obvykle oboustranná, která může být 

akutní nebo chronická. Méně časté jsou chorioretinitida, panuvei-

tida, infiltráty ve sklivci, retinální vaskulitida, krvácení do sítni-

ce. Postižení optického nervu vede k optické neuropatii, sarkoidní 

infiltraci papily, retrobulbární neuritidě, edému papily až atrofii 

očního nervu. Skleritida je obvykle asociována s bilaterální hilo-

vou lymfadenopatií a nodózním erytémem. Při postižení spojivky 

může být přítomná nespecifická konjunktivitida, která obvykle 

provází akutní začátek sarkoidózy, dále flyktenulózní konjunkti-

vitida, suchá keratokonjunktivitida při postižení slzných žláz se 

snížením sekrece slz. Rohovka může být postižena kalcifikující 

keratopatií, intersticiální keratitidou nebo ztluštěním rohovky. 

Sarkoidními granulomy mohou být infiltrovány měkké tkáně or-

bity, slzné žlázy a oční svaly. 

Postižení kloubů u sarkoidózy je velmi časté, vyskytuje se 

u 25–40 % nemocných. Ve většině případů to jsou polyartralgie, 

zatímco deformující artritidy jsou vzácné. Kloubní postižení může 

být akutní nebo chronické perzistující. Kostní změny, popisova-

né jako Jünglingova osteitis cystoides, se vyskytují častěji u chro-

nických forem nemoci a jsou většinou asymptomatické. Postižení 

svalů je relativně vzácné a má několik forem, od asymptomatic-

kých sarkoidních granulomů až po akutní polymyozitidy nebo 

chronické myopatie.

Zvýšení jaterních testů nacházíme přibližně u 20 % pacientů se 

sarkoidózou, postižení jater u sarkoidózy je však u většiny případů 

asymptomatické. Intrahepatální cholestáza, jaterní selhání, cirhóza 

nebo portální hypertenze jsou u sarkoidózy vzácné. Histologický 

nález granulomů v játrech byl u sarkoidózy zjištěn u 50–80 % pro-

vedených biopsií jater. Sarkoidóza gastrointestinálního traktu je 

nepoměrně vzácnější než postižení jater. Nejčastější je sarkoidóza 

žaludku, vzácně se vyskytuje postižení jícnu, tenkého a tlustého 

střeva, které má podobný klinický obraz jako Crohnova nemoc.

Slinné a slzné žlázy mohou být postiženy unilaterálně nebo bi-

laterálně. Jejich postižení, které se vyskytuje u 5–10 % pacientů, 

může být asymptomatické nebo vede ke snížené sekreci slz a slin 

se suchostí sliznic. Postižení příušních žláz v kombinaci s uveitidou 

a zvýšenou teplotou tvoří tzv. Heerfordtův syndrom. 

V horních cestách dýchacích může sarkoidóza postihovat nos-

ní sliznici, měkké patro, farynx, paranazální dutiny nebo nosní 

kůstky. Sarkoidóza horních cest dýchacích se zjišIuje u 6 % pří-

padů sarkoidózy. 

Postižení srdce sarkoidózou je vzácné (5 %), relativně často se 

však vyskytuje v Japonsku. Klinický průběh sarkoidózy srdce může 

zahrnovat benigní arytmie, atrioventrikulární a raménkové blokády, 

srdeční selhání až náhlou smrt. Nejčastěji je postižen myokard levé 

komory, zejména interventrikulární septum a levá laterální stěna. 

Sarkoidóza nervového systému se vyskytuje u 5–7 % pacientů. 

Sarkoidóza může postihovat centrální nervový systém, kraniální 

a periferní nervy nebo meningy. Nejtypičtější jsou paréza kraniál-

ních nervů, zejména n. facialis a hypotalamické či pituitární léze, 

které se obvykle vyskytují časně v průběhu nemoci a dobře reagují 

na terapii. Granulomatózní masy, periferní neuropatie nebo neuro-

muskulární postižení se objevují později a mívají chronický průběh. 

Klinické symptomy jsou různorodé, mohou být přítomné epileptic-

ké záchvaty, neuroendokrinní příznaky, porucha kognitivních funk-

cí, psychiatrická symptomatologie a neurologické deficity.

Sarkoidóza močového a pohlavního ústrojí je vzácná, klinic-

ky signifikantní postižení je přítomné u 0,7 % nemocných. Ledvi-

ny mohou být postiženy granulomatózní intersticiální nefritidou, 

ale běžnější je renální poškození při hyperkalcémii, hyperkalciurii 

a nefrokalcinóze. U nemocných se sarkoidózou je popisován i vyš-

ší výskyt urolitiázy. 
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Z endokrinních manifestací sarkoidózy se setkáváme nejčas-

těji s poruchami metabolismu vápníku. Hyperkalcémie je zjištěna 

u 2–10 % případů, hyperkalciurie se nachází v některých soubo-

rech pacientů až ve 40 %. Tyto změny jsou dány dysregulací tvorby 

kalcitriolu aktivovanými makrofágy v granulomech. Postižení žláz 

s vnitřní sekrecí u sarkoidózy je vzácné. Sarkoidóza hypotalamu 

může vyvolat hypotalamický syndrom s metabolickým rozvratem 

a hemianopsií. Postižení hypofýzy vede k diabetes insipidus, méně 

často k hypopituitarismu. Vzácně jsou popisovány případy postižení 

štítné žlázy, přištítných tělísek, pankreatu a nadledvin. 

V diagnostice mimoplicní sarkoidózy se uplatňují zobrazova-

cí, funkční a jiné vyšetřovací metody používané v různých oborech 

podle lokalizace postižení. Ze zobrazovacích metod je v současnosti 

nejperspektivnější pozitronová emisní tomografie, při které dochá-

zí k akumulaci 18-fluorodeoxyglukózy v místech aktivního zánětu. 

K potvrzení mimoplicní sarkoidózy je žádoucí provedení biopsie 

s histologickým vyšetřením tkáně dostupných mimoplicních lézí. 

Provádějí se zejména biopsie kožních lézí, periferních lymfatických 

uzlin, svalů, jater a sleziny. Endoskopicky je možné provést biopsii 

trávícího ústrojí. Mezi málo používané patří biopsie slinné žlázy, 

spojivek, nervového systému a myokardu. 

Terapie mimoplicní sarkoidózy je dána závažností orgánové-

ho postižení. K intenzivní léčbě systémovými kortikoidy, event. 

v kombinaci s další imunosupresivní terapií, jsou jednoznačně 

indikovány závažné formy sarkoidózy, zejména sarkoidóza nervo-

vého systému, srdce, zadního segmentu oka, hyperkalcémie a hy-

perkalciurie. U kožního a některých forem očního postižení může 

být prospěšná lokální terapie kortikoidy. U ostatních forem mimo-

plicní sarkoidózy závisí terapie od rozsahu postižení a přítomnosti 

orgánové dysfunkce
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Klinika plicních nemocí a TBC

LF UP a FN Olomouc
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775 20 Olomouc

Hypersenzitivní pneumonitida

Jana Skřičková, Martina Doubková

Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Hypersenzitivní pneumonitida (HP), známá i jako exogenní 

alergická alveolitida, je granulomatózní zánětlivé onemocnění plic 

způsobené inhalací antigenních organických částic nebo prachů. 

Pojmy hypersenzitivní a alergická jsou ale zavádějící, HP není ato-

pickým onemocněním a není spojena se zvýšeným počtem eozi-

nofilních granulocytů nebo zvýšením hladiny imunoglobulinu E 

(IgE). Rovněž pojem alveolitida je nepřesný, protože nemoc posti-

huje nejen plicní alveoly, ale i plicní intersticium a dýchací cesty. 

HP byla zaznamenána již v roce 1713 Ramazzinim, který popsal 

klinické projevy této nemoci u ženců pšenice. Prevalence HP kolísá 

v závislosti na rizicích prostředí (koncentrace antigenu, frekvence 

a trvání expozice, rozpustnost antigenu, velikost částic, použití re-

spirátorů na pracovišti). Odhaduje se, že prevalence HP v populaci 

exponované známému vyvolávajícímu antigenu se pohybuje mezi 

5 % až 15 %. Významnou úlohu ve vzniku nemoci hraje individu-

ální vnímavost. Nemoc se může vyskytnout v akutní, subakutní 

a chronické formě.

Etiologie

S onemocněním je spojováno více než 200 různých organických 

antigenů (tabulka č. 1). Jde o malé antigeny (průměr menší než 

3 µm), které mohou dosáhnout až periferie plic. K těmto antige-

nům patří termofilní aktinomycety, plísně, různé živočišné a rost-

linné proteiny a chemikálie. HP může být profesním onemocně-

ním (chovatelé holubů, sekáči třtiny, výrobci sladu a pivovarníci, 

výrobci sýra, pěstitelé žampionů). Zajímavé je, že 95 % případů 

HP se vyskytuje u nekuřáků. Kuřáky může chránit snížená tvor-

ba specifických protilátek proti organickým antigenům v důsledku 

imunosupresivního vlivu cigaretového kouře.

Patogeneze

Patogeneze nemoci je podle současných názorů způsobena kom-

binací humorálních a buněčných mechanismů. V časném stádiu 
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vývoje HP převažuje III. typ hypersenzitivní reakce. Precipitují-

cí protilátky (třídy IgG, IgM, IgA) vytvářejí imunokomplexy s in-

halovaným antigenem. S pokračující antigenní stimulací se rozvíjí 

buňkami zprostředkovaná odpověX IV. typu. Při vzniku plicní 

fibrózy u chronické HP hrají klíčovou roli dva mediátory: transfor-

mující růstový faktor beta (TGF-β) a alfa (TGF-α). HP se rozvíjí jen 

u malé části osob exponovaných inhalačním antigenem v důsledku 

různé individuální vnímavosti (dispozice organismu k imunopato-

logické reakci pozdní přecitlivělosti a sklonu ke granulomatóznímu 

zánětu). Početné studie zkoumají vztah mezi rozvojem HP a různý-

mi HLA haplotypy (hlavní histokompatibilní systém).

Patologicko-anatomický obraz

Pro akutní onemocnění je charakteristická přítomnost zánětli-

vého intersticiálního infiltrátu s lymfocyty, plazmocyty, mastocyty 

a makrofágy. Většinu zánětlivých buněk tvoří lymfocyty, zejména 

CD8+ T buňky. Přítomna je bronchiolitida a obliterující bronchi-

olitida s organizující pneumonií. Při subakutním onemocnění je 

patrná infiltrace interalveolárních sept lymfocyty s organizujícím 

se fibrinovým exsudátem v alveolech a dále nekaseifikujícími gra-

nulomy okolo respiračních bronchiolů. Při chronické HP dochází 

k vývoji intersticiální plicní fibrózy a nekaseifikující granulomy 

ubývají. Celkově se patologický obraz v tomto stádiu podobá ob-

razu idiopatické plicní fibrózy. 

Klinický obraz

HP se může vyskytovat jako akutní, subakutní a chronická. 

Akutní forma začíná obvykle chřipkovými příznaky za 4 až 8 ho-

din po masivním vdechnutí vyvolávajícího antigenu. Symptomy, 

jako jsou kašel, dušnost, horečka, zimnice, myalgie a malátnost, 

odeznívají bez specifické léčby v průběhu 48 hodin po přerušení 

expozice. Epizody se vrací se vzrůstající intenzitou při každé další 

expozici antigenu. Při fyzikálním vyšetření zjišIujeme tachypnoi, 

tachykardii, febrilie, cyanózu a poslechově krepitus při plicních ba-

zích. Subakutní forma HP se vyvíjí jako výsledek opakované expo-

zice malým dávkám vyvolávajícího antigenu. Pacient si stěžuje na 

dušnost při námaze, únavu a kašel. Symptomy, které se objevují bě-

hem každé epizody, se stávají těžší a přetrvávají déle. Přibližně u 5 % 

nemocných s HP se vyvine chronická forma onemocnění, pro níž je 

charakteristický rozvoj plicní fibrózy. Chronická forma vzniká při 

protrahované expozici antigenu. Vyvíjí se v průběhu měsíců až let. 

Je provázena nenápadnými příznaky: progredujícím kašlem s pro-

dukcí hlenu, dušností při námaze, úbytkem hmotnosti, únavou. Při 

fyzikálním vyšetření nacházíme tachypnoi, krepitus nad plicními 

bazemi, ale i paličkovité prsty a známky cor pulmonale.

Diagnostika

Základem diagnózy HP je pečlivá pracovní a sociální anamné-

za (informace o pracovním a domácím prostředí, o domácích zví-

řatech, koníčcích, o průběhu nemoci, o výskytu podobného one-

mocnění u členů rodiny a spolupracovníků).

Laboratorním vyšetřením u akutního onemocnění zjišIujeme 

neutrofilní leukocytózu, ojediněle lymfopenii a normální hladiny 

IgE v periferní krvi. Sedimentace, C-reaktivní protein a revmato-

idní faktor jsou často zvýšené. V subakutní fázi není leukocytóza 

a zvýšená sedimentace tak častá. Sérologické testy mohou prokázat 

precipitující protilátky (obvykle z třídy IgG, ale i IgM a IgA) pro-

Tabulka č. 1: Etiologická agens hypersenzitivní pneumonitidy (dle: Sennekamp et al. 2007)

antigen zdroj expoziční riziko

Saccharopolyspora rectivirgula plesnivé seno a kompost farmáři

ptačí proteiny ptačí sekret a peří chovatelé holubů a jiných ptáků

Thermoactinomyces sacchari hnijící cukrová třtina plantáže s cukrovou třtinou

améby (Naegleria gruberi) klimatizace a zvlhčovače pracovníci v kancelářích

proteiny Bacillus subtillis kontaminovaný dřevní prach pracovníci se dřevem

Penicillium casei plesnivý sýr výrobci sýra

Aspergillus clavatus hnijící slad, ječmen výrobci sladu a pivovarníci

Mycobacterium avium intracellulare horké koupele uživatelé horkých koupelí

Trichosporon cutaneum plísně v japonských domácnostech obyvatelé japonských domácností

proteiny hlodavců kůže hlodavců chovatelé zvířat, laboratoře

antigeny z lusků sójových bobů sójové boby v krmivu zvířat farmáři a pracovníci s krmivem

proteiny pšeničného zrna infikovaná pšenice pracovníci s pšenicí a plniči sila

anhydridy plasty pracovníci s plasty

izokyanáty tvrdidla barev malíři

pyretový prášek insekticidy farmáři a zahradníci
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ti danému antigenu během symptomatických epizod. Precipitující 

protilátky ale nemají dostatečnou senzitivitu a specifitu (jsou často 

falešně pozitivní u pouhé expozice alergenu bez průkazu HP a na-

opak). Jejich nepřítomnost nevylučuje diagnózu HP.

U HP neexistuje typický rentgenový nález a skiagram hrudní-

ku může být normální i u symptomatických osob. V akutní fázi se 

objevuje rozsev miliárních uzlíků od 1 do 3 mm v průměru, které 

mizí spontánně po ukončení expozice antigenu. V subakutní fázi 

jsou přítomny na skiagramu hrudníku difuzní nodulace způso-

bené granulomatózními změnami. V chronickém stádiu vidíme 

v závislosti od rozsahu plicní fibrózy zmenšení objemu plic a di-

fuzní retikulonodulární zastínění nejčastěji v středních a horních 

plicních polích, v terminálním stádiu u pokročilých forem fibrózy 

obraz voštinovité plíce.

Při vyšetření počítačovou tomografií s vysokou rozlišovací 

schopností (HRCT) vidíme v akutním a subakutním stádiu one-

mocnění difuzní nodulární opacity a mlhovité opacity, svědčící 

pro alveolární postižení. V chronickém stádiu jsou nálezy podob-

né idiopatické plicní fibróze (IPF) s různě pokročilou intersticiál-

ní plicní fibrózou, která může progredovat až do voštinovité plíce 

(obraz medové plástve). Na rozdíl od akutní formy HP úplně ne-

vymizí nálezy na skiagramu hrudníku a HRCT plic ani po přeru-

šení expozice vyvolávajícím antigenem.

Plicní funkční vyšetření prokazuje podle tíže onemocnění růz-

ně závažnou ventilační poruchu, převážně restriktivního typu. Di-

fuze je snížena. Klidová hypoxémie se objevuje až u pokročilých 

stádií onemocnění. 

Bronchoskopicky mohou být zjištěny endobronchiálně znám-

ky zánětu. Vyšetřením bronchoalveolární tekutiny (BALT) získa-

né bronchoalveolární laváží (BAL) prokazujeme při cytologickém 

rozboru lymfocytární alveolitidu. Většina lymfocytů jsou CD8+ 

T buňky, takže poměr CD4+/CD8+ je obvykle menší než 1. Ten-

to nález může odlišit HP od jiných intersticiálních nemocí (sar-

koidóza), ale nevyskytuje se u všech nemocných.

Inhalační provokační testy zahrnují expozici pacienta nebu-

lizovanému roztoku obsahujícímu podezřelý antigen. Po expozi-

ci se sleduje, zda se projeví příznaky onemocnění. Testy jsou ale 

časově náročné, drahé a mohou být obtížně interpretovatelné. 

V současnosti se proto k rutinnímu vyšetřování nedoporučují. 

Kožní testy se specifickým vyvolávajícím antigenem se rutinně 

nepoužívají vzhledem k nedostatku komerčně standardizovaných 

antigenních preparátů.

Plicní biopsie (transbronchiálně, torakotomií, videotorako-

skopicky) nebývá obvykle ke stanovení diagnózy akutní nebo su-

bakutní HP nutná. Může však být užitečná při odlišení chronické 

HP od jiných onemocnění. Ačkoliv je histopatologický nález cha-

rakteristický, nemusí být patognomický.

Diferenciální diagnostika

Přítomnost charakteristických klinických a rentgenologických 

nálezů ve spojení s pečlivou anamnézou, odhalující vyvolávající 

antigen, vede často k diagnóze HP. Podezření na akutní HP by se 

mělo vyslovit u každého pacienta s chřipkovými příznaky a reti-

kulonodulárními plicními zastíněními na skiagramu hrudníku. 

V akutním a subakutním stádiu musíme odlišit infekční onemoc-

nění, například atypickou pneumonii a miliární tuberkulózu. Cha-

rakteristické pro HP je zlepšení, které nastává během hospitalizace 

při vyloučení antigenu. V chronickém stádiu je třeba odlišit jiné 

restriktivní, intersticiální a granulomatózní plicní procesy (IPF, 

sarkoidóza, polékové reakce, histiocytóza). 

Komplikace

Chronická HP může být progresivní a ireverzibilní a vyústit do 

plicní fibrózy s těžkou chronickou hypoxémií, která vyžaduje kon-

tinuální léčbu kyslíkem.

Léčba

Efektivní léčbou je přerušení expozice antigenu. V akut-

ním stádiu stačí zabránit další expozici antigenu (úprava prostře-

dí, filtry, respirátory, opuštění pracovního prostředí) a symptomy 

úplně vymizí spontánně během 48 hodin. Při těžším průběhu lé-

číme nemocného prednisonem (40 až 60 mg denně po dobu 1 

až 2 týdnů s následným postupným vysazováním). U subakutní-

ho onemocnění se zabráněním další expozice antigenu a léčbou 

steroidy může dosáhnout remise, léčba je však dlouhodobější. 

V chronickém stádiu bývá léčba steroidy (nebo kombinovaná imu-

nosupresivní léčba) méně úspěšná. Nenastane-li u chronické HP 

zlepšení stavu v průběhu 6 měsíců od nasazení léčby, je indiková-

no její ukončení. U malého procenta pacientů s pokročilou plicní 

fibrózou onemocnění dále progreduje i přes vyloučení expozice 

antigenem. U pokročilých forem s respirační nedostatečností je 

indikována domácí dlouhodobá oxygenoterapie a případně je zva-

žována transplantace plic.

Prognóza

Příznivá je u akutních forem HP, kdy se stav upraví po elimi-

naci antigenu. Prognóza chronické HP je závislá na rozsahu poško-

zení plic v době diagnózy. U většiny pacientů dochází po úplném 

přerušení kontaktu s vyvolávajícím antigenem k určitému zlepšení 

plicních funkcí i nálezu na skiagramu hrudníku. U malého procen-

ta pacientů, u kterých se vyvine pokročilá plicní fibróza, nemoc 

progreduje i přes eliminaci vyvolávajícího antigenu. Údaje o mor-

talitě HP se pohybují v rozpětí od 1 do 10 %.
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Granulomatóza z Langerhansových buněk

Jiří Homolka1, Irena Haškovcová2

1 I. klinika TRN 1. LF UK a VFN, Praha
2 Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Praha

Granulomatóza z Langerhansových buněk je vzácné onemoc-

nění neznámé etiologie, charakterizované v plicích infiltrací alve-

olárních sept aktivovanými Langerhansovými buňkami a eozino-

filními leukocyty (Homolka et al. 1991; Kodet et Zítková 1985; 

Skácel et al. 2000; Tazi 2006; Yağci et al. 2008). Proliferace Lan-

gerhansových buněk nemá nádorový charakter. Aktivované Lan-

gerhansovy buňky poškozují plicní matrix produkcí oxidových 

radikálů a proteáz. Toto poškození vede k tvorbě mnohočetných 

cystických útvarů. Onemocnění se vyskytuje se častěji u dětí (více 

u dívek, poměr chlapci: dívky 1:8) (Yağci et al. 2008). V dospě-

losti postihuje převážně mladé muže, kuřáky cigaret s maximem 

výskytu od 20 do 40 let věku (Tazi 2006). I zdraví kuřáci mají 

vyšší počet Langerhansových buněk v peribronchiálním intersti-

ciu a v alveolech. 

Plíce jsou postiženy častěji u dospělých než u dětí. U dospělých 

se vyskytuje postižení plicní nejčastěji izolovaně, kdežto u dětí je 

často součástí multisystémového onemocnění. 90 % dospělých pa-

cientů s plicní formou jsou kuřáci cigaret (Tazi 2006). 

Klinicky může být onemocnění asymptomatické (ve 30–50 %) 

nebo se může manifestovat širokou škálou příznaků, nejčastěji 

suchým kašlem, námahovou dušností, febriliemi, schváceností, 

ztrátou hmotnosti, hemoptýzou. Někdy vyhledá nemocný lékaře 

pro náhle vzniklou dušnost a bolest na hrudi pleurálního charak-

teru při pneumotoraxu (15 %). V průběhu onemocnění může dojít 

k rozvoji diabetes insipidus (5–10 %). 

Na skiagramu hrudníku tvoří histiocytární ložiska obraz uz-

líků hvězdicovitého tvaru. U pokročilejšího onemocnění je RTG 

nález charakteru voštinovité plíce s cystami a bulami. Intersticiální 

změny jsou většinou symetrické s maximem ve středních třetinách 

plicních polí. I u pokročilého onemocnění nález šetří oblast kos-

tofrenických úhlů. Někdy může být přítomen i pleurální výpotek 

nebo pneumotorax (Moore et al. 1989).

Na výpočetní tomografii hrudníku se infiltrace plic projeví tvor-

bou malých cyst do velikosti 10 mm a mikronodulárními denzita-

mi. Prasknutím těchto cyst a jejich komunikací s pleurální dutinou 

dochází ke spontánnímu pneumotoraxu. Noduly odpovídají his-

tologickému nálezu granulomů. Nález denzit typu mléčného skla 

není pro toto onemocnění typický (Moore et al. 1989).

Při vyšetření funkce plic nacházíme jak restriktivní ventilační 

poruchu, tak i obstrukci, nebo kombinovanou ventilační poruchu. 

Ventilační parametry mohou být i v normě. Záleží na pokročilosti 

onemocnění. S progresí choroby spojené s tvorbou bul a cyst do-

chází ke zvyšování reziduálního objemu a poměru RV/TLC. Nej-

citlivějším funkčním parametrem při tomto onemocnění je snížení 

difúzní kapacity plic (DL
CO

). 

U plicního postižení při granulomatóze z Langerhansových 

buněk je diagnózu možno stanovit pomocí vyšetření bronchoal-

veolární laváže. Langerhansovy buňky lze v získaném materiálu 

identifikovat průkazem CD1a pozitivních buněk nebo elektronmi-

kroskopickým vyšetřením lavážní tekutiny s nálezem Birbeckových 

granul. Langerhansovy buňky se pozitivně barví na S-100 protein, 

CD1a glykoprotein a v elektronové mikroskopii jsou v jejich cyto-

plasmě přítomna Birbeckova granula. V případě plicní formy gra-

nulomatózy z Langerhansových buněk je v lavážní tekutině více 

dust. J Investig Allergol Clin Immunol 14, 2: 165–167, 2004. 

Pozzi, E. Extrinsic allergic alveolitis (hypersensitivity pneumonitis). In: Grossi, C., 

Brambella, C., Costabel, U. et al. Pulmonary Diseases. London: McGraw-Hill Inter-

national (UK) Ltd., 1999. (p. 289–294)
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composition of hay: a case-control study. Mycopathologia 160, 4: 273–279, 2005. 

Sennekamp, J., Muller-Wening, D., Amthor, M. et al. Guidelines for diagnosing extrinsic 

allergic alveolitis (hypersensitivity pneumonitis). Pneumologie 61, 1: 52–56, 2007.
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Souhrn:

Granulomatóza z Langerhansových buněk je vzácné onemocnění neznámé etiologie, charakterizované infiltrací alveolárních sept aktivo-

vanými Langerhansovými buňkami a eozinofilními granulocyty. Akumulace těchto buněk vede k tvorbě mnohočetných cystických útvarů. 

Postižení plic u dospělých se vyskytuje převážně samostatně, vzácněji v rámci systémového onemocnění s postižením skeletu nebo neuro-

hypofýzy. Prognóza onemocnění u dospělých jedinců je většinou dobrá, u 80 % nemocných dochází k remisi nebo stabilizaci onemocnění 

spontánně nebo po kortikoterapii, pouze u 10–20 % pacientů dochází k progresi onemocnění s respiračním selháním.

Klíčová slova: granulomatóza z Langerhansových buněk, diag nostika, BAL, léčba
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než 5 % CD1a buněk, zatímco u zdravých osob je počet CD1a bu-

něk menší než 1 % (Zeppa et al. 2007).

Přínosem v diagnóze může být i plicní biopsie, kde nachází-

me charakteristický obraz granulomů a cystických změn. Časné 

sta dium onemocnění se vyznačuje přítomností granulomů a vypl-

něním alveolů Langerhansovými buňkami a pneumocyty 2. typu. 

V pokročilém stadiu je přítomna fibróza s tvorbou cyst a voštino-

vité plíce. Fibroblastická proliferace v granulomech nahrazuje bu-

něčné infiltráty centripetálně (Homolka et al. 1991; Kodet et Zít-

ková 1985; Tazi 2006).

Diferenciálně diagnosticky je nutno odlišit granulomatózu 

z Langerhansových buněk od kryptogenní fibrotizující alveoliti-

dy, exogenní alergické alveolitidy, lymfangioleiomatózy, Wegene-

rovy granulomatózy nebo sarkoidózy (Homolka et al. 1991; Ská-

cel et al. 2000). 

Při léčbě onemocnění záleží na rozsahu onemocnění, zda se 

jedná o postižení jednoho systému, nebo zda jde o rozsáhlejší po-

stižení. U obou je však nejdůležitější zákaz kouření. U izolovaného 

postižení plic je po zanechání kouření možná spontánní remise. 

Základní léčbou je kortikoterapie (prednison v dávce 0,5–1 mg/kg 

s postupným snižováním po dobu 6–9 měsíců). Další volbou v léč-

bě jsou cytostatika etopozid nebo vinblastin. U pacientů s progresí 

onemocnění přes léčbu vedoucí k těžké hypoxémii s event. plicní 

hypertenzí je indikována transplantace plic. 

Prognóza u plicního postižení je v 80–90 % dobrá, v 10–20 % 

špatná. K prognosticky nepříznivým faktorům patří věk, celkové 

symptomy, opakované pneumotoraxy, výrazná porucha funkce 

plic, pokročilé změny charakteru voštinovité plíce na skiagramu 

hrudníku a HRCT hrudníku, mimoplicní postižení s výjimkou 

kostní léze.
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Plicní granulomatózy spojené s angiitidou

Vladimíra LošIáková1, Tomáš Tichý2, Vítězslav Kolek1

1 Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc
2 Ústav patologické anatomie FN a LF UP Olomouc

V současné době je známo několik plicních jednotek, jejichž 

společným patologickým znakem je nález sarkoid-like granulomů, 

vaskulitidy a různého stupně nekrózy. Patří sem Wegenerova gra-

nulomatóza, lymfomatoidní granulomatóza, bronchocentrická gra-

nulomatóza, alergická granulomatóza Churg-Straussové a nekro-

tizující sarkoidní granulomatóza (NSG). 

Historie výzkumu spadá do 19. století. Pojem vaskulitida byl 

popisován již roku 1852 patologem von Rokitanskim, granulom 

definoval Virchow (1865). V roce 1930 Fridrich Wegener doku-

mentoval syndrom sestávající z vaskulitidy, nekrotizující granulo-

matózy respiračního traktu a fokální glomerulonefritidy a v roce 

1954 Godman a Churg potvrdili Wegenerovu granulomatózu jako 

klinicko-patologickou jednotku. První diskuse o vztahu astmatu 

a alergické angiitidy probíhaly v literatuře v letech 1934–1941, roku 

1951 pak Churg a Straussová charakterizovali syndrom s alergic-

kou angiitidou a granulomatózou. Rozdělení plicních jednotek 

spojených s angiitidou a granulomatózou provedl poprvé v r. 1973 

Liebow, který definoval skupinu pěti onemocnění. Od té doby byla 

tato klasifikace několikrát modifikována, ale jako výchozí je ak-

ceptována doposud.

Nejčastější jednotkou je Wegenerova granulomatóza (WG). 

Některé teorie při zkoumání patogeneze zvažují jako základní me-

chanismus hypersensitivitu na mikrobiální agens. Klasická forma 

WG postihuje horní cesty dýchací, plíce a ledviny. Laboratorně je 

pro WG typický výskyt ANCA protilátek, které jsou asociovány 

s výskytem systémové vaskulitidy. Nekrotizující sarkoidní granu-

lomatóza je vzácné onemocnění. Jedná se o formu granulomatóz-

ní vaskulitidy, která nejčastěji postihuje plíce. Donedávna se popi-

sovalo pouze plicní postižení, dnes jsou však známy i mimoplicní 

projevy. Alergická granulomatóza Churg-Straussové je syndrom 
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charakterizovaný astmatem nebo alergickou rinitidou, eosinofilií 

v periferní krvi a vaskulitidou. Bronchocentrická granulomatóza 

je forma granulomatózy, která postihuje především bronchy a bron-

chioly. Asi 2/3 nemocných jsou astmatici nebo nemocní s alergickou 

bronchopulmonální aspergilózou. Lymfomatoidní granulomató-

za je charakterizována jako multisystémové onemocnění postihující 

především plíce, ale také často kůži, nervový systém a ledviny. Je 

diskutováno, zda onemocnění hodnotit jako primární vaskulitidu, 

či je zařadit mezi lymfoproliferace.

Diagnostika je podporována typickými klinickými příznaky, 

histologickým nálezem a radiologickými změnami. 

Klinické příznaky jsou kašel, teploty, bolesti na hrudníku, 

hemoptýzy event. pocení, únava a váhový úbytek. Kromě typic-

kých respiračních příznaků mohou být u některých onemocnění 

přítomny i příznaky z postižení horních cest dýchacích (ulcerace, 

hnisavý výtok a epistaxe) a mikroskopická hematurie v důsledku 

postižení ledvin.

Histologický obraz odpovídá průkazu granulomů s různým 

podílem nekrózy a současným výskytem vaskulárních změn. Gra-

nulomy jsou lokalizovány oboustranně difúzně. Bývá přítomna ko-

agulační nekróza obvykle v centru největšího nakupení granulomů, 

může však být přítomna i u malých granulomů. V dalším vývoji 

dochází k jejímu nahrazení hyalinní tkání. Při současné vaskuliti-

dě jsou postiženy arterie i vény. Granulomy mohou alterovat cévní 

stěnu, může vzniknou až trombóza cévy.

Bronchiální destrukce, obliterující bronchiolitida bývá rovněž 

přítomna. Mezi granulomy je přítomna zánětlivá populace – lym-

focyty, plazmocyty, alveolární makrofágy. 

Radiologické projevy plicní angiitidy a granulomatózy mohou 

být různorodé a vzájemně se kombinují. Nejčastěji jsou patrné bi-

laterální mnohočetné nodulace nebo ložiska s kavitacemi. 

Diferenciálně diagnosticky je nutné odlišit především meta-

statický proces, multifokální infekce (mykózy, mykobakteriózy), 

septické emboly, plicní infarkty, bronchogenní karcinom, revma-

tické uzly, sarkoidózu, lymfom. 

Nejčastější komplikací jsou difúzní plicní krvácení a super-

infekce. 

Léčba této skupiny onemocnění je obdobná. Léky první vol-

by jsou především systémově podávané kortikoidy, cyklofosfamid 

případně jiná imunosupresiva (např. azatioprin, cyklosporin A). 

V neposlední řadě se uplatňují i nové strategie léčby (infliximab, 

etanercept, leflunomid aj.).

Literatura

Frazier, A. A., Rosado-de-Christenson, M. I., Galvin, J. R., Fleming, M. V. Pulmona-

ry angiitis and granulomatosis: radiologic-pathologic correlation. Radiographics 18, 

3: 687–710, 1998. 

Kolek, V. Granulomatózy – současný pohled na etiopatogenezi a klinický význam. Stud 

Pneumol Phtiseol 66, 4: 147–148, 2006.

Liebow, A. A. Pulmonary angiitis and granulomatosis. Am Rev Respir Dis 108, 1:

1-18, 1973.

LošIáková, V., Tichý, T., Kolek, V. Nekrotizující sarkoidní granulomatóza. Kazuistiky 

v alergologii, ORL a pneumologii 4, 4: 23–26, 2007.

Obr. č. 1: Histologický nález. Barvení hematoxylin-eosin. 

Granulomy, nekróza, vícejaderné buňky
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Obr. č. 2: Skiagram hrudníku v zadopřední projekci. Mnoho-

četná ložisová zastínění
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Syndrom Churg-Straussové

Monika Žurková
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Syndrom byl poprvé popsán v roce 1951 Churgem a Strausso-

vou. Jedná se o velmi vzácné onemocnění, jehož incidence se od-

haduje na 2,4/ 1 000 000. Postihuje hlavně dospělé, nejčastěji mezi 

40–50 lety, více muže. 

Onemocnění typicky probíhá ve třech fázích. První je charakte-

rizována alergickými projevy, jmenovitě alergickou rinitidou s nos-

ními polypy a bronchiálním astmatem. Astmatické projevy se ne-

musí lišit od běžného astmatu, ale objevují se atypicky ve vyšším 

věku. Ve druhé fázi se objevuje eozinofilie v krvi a tkáních s eozi-

nofilními plicními infiltráty, tyto mohou vymizet spontánně nebo 

při léčbě kortikoidy. Také bývají popisovány nodulární stíny, které 

nemají tendenci k rozpadu. Pleurální výpotek se objevuje v jedné 

třetině případů a má charakter exsudátu s vysokým počtem eozino-

filů. V oblasti zažívacího traktu se může onemocnění manifestovat 

eozinofilní gastroenteritidou. Třetí fáze je stádiem systémové vasku-

litidy a je charakterizována celkovými projevy (únavnost, horečka, 

ztráta na hmotnosti, bolesti kloubů a svalů) s projevy poškození 

jednotlivých orgánů. Srdce bývá postiženo u poloviny nemocných, 

nacházíme změny na EKG, postižení koronárních tepen se syndro-

mem anginy pectoris, srdeční selhání vzácně i náhlou smrt. Častým 

echokardiografickým nálezem je mitrální regurgitace a hemody-

namicky nevýznamný perikardiální výpotek. Nervový systém bývá 

postižen v 60 % případů, většinou se jedná o periferní neuropatii, 

postižení CNS je vzácné a projevuje se psychickými změnami, epi-

lepsií, mozkovým infarktem či krvácením. Ledviny jsou postiženy 

až v polovině případů, nacházíme změny v močovém sedimentu, 

hematurii, proteinurii, známky renální insuficience se sekundár-

ní hypertenzí. Histologický nález odpovídá fokální segmentální 

glomerulonefritidě. V oblasti GIT se syndrom Church-Strausso-

vé může projevit vaskulitidou mesenterických cév nebo eozinofil-

ní infiltrací střevní stěny vedoucí k ischémii, nekróze, slizničním 

ulceracím, perforaci střeva, krvácení nebo ileu. Z kožních projevů 

nacházíme purpuru a podkožní noduly, časté je rovněž postižení 

svalů a kloubů. Průměrný interval mezi začátkem astmatu a proje-

vy vaskulitidy je 3 roky, pokud je interval kratší, bývá to spojováno 

s nepříznivou prognózou.

Pro diagnózu syndromu Churg-Straussové (CSS) jsou nejčastěji 

používána kritéria American College of Rheumatology: 

1. Astma

2. Eozinofilie vyšší než 10 %

3. Neuropatie

4. Plicní infiltráty

5. Postižení paranazálních dutin

6. Extravaskulární eozinofilie 

Přítomnost čtyř nebo více z těchto šesti kritérií značí diagnózu 

CSS s 85% sensitivitou a 99,7% specificitou.

Nespecifickým laboratorním nálezem bývá vysoká sedimentace, 

vysoká hladina IgE, anémie a pozitivní revmatoidní faktor. Typickým 

laboratorním nálezem je eozinofilie v diferenciálním obraze přesa-

hující 1,5×109. Vysoký počet eozinofilů je prokazatelný i v tekutině 

získané bronchoalveolární laváží. Z autoprotilátek jsou charakte-

ristickým nálezem ANCA (antineutrophil cytoplasmic antibodies) 

protilátky proti cytoplasmě neutrofilů, vyskytují se u 55–67 % pří-

Obr. č. 1: Cévy plicního parenchymu – obraz nekrotizující 

eozinofilní vaskulitidy

Obr. č. 2: Obraz eozinofilní pneumonie – alveoly vyplněné 

eozinofily
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Abstrakta

padů. Většinou se jedná o p-ANCA (perinukleární, protilátky pro-

ti myeloperoxidáze), méně často o typ c-ANCA (cytoplasmatické, 

protilátky proti proteináze 3).

Histologicky je syndrom charakterizován nekrotizující vasku-

litidou malých a středních cév, granulomy a infiltrací tkání eozi-

nofily.

Základem léčby je podávání kortikosteroidů, obvykle prednison 

v dávce 40–60 mg/den, po měsíci podávání jsou tyto vysoké dávky 

postupně snižovány. Jiná imunosupresiva – azathioprin, mykofeno-

lát mofetil, methotrexát nebo cyklofosfamid bývají podávány jako 

kortikoidy šetřící terapie. U pacientů s nepříznivými prognostic-

kými faktory lze využít intravenózní podání vysokých dávek korti-

koidů (methylprednisolon). V případech onemocnění refrakterní-

ho na kombinovanou léčbu se jako efektní ukázalo podání vysoko 

dávkovaných imunoglobulinů. 

Před zavedením kortikoidů umírala polovina pacientů do 3 mě-

síců od prvních projevů vaskulitidy a 5 let přežívalo méně než 5 % 

pacientů. V současnosti pět let přežívá díky kombinované léčbě 

více než 75 % nemocných.

V kazuistické části je prezentováno onemocnění 38letého muže 

s intersticiálním plicním procesem. Diagnóza byla určena pomocí 

histologie z VATS biopsie a podpořena typickými klinickými, la-

boratorními a radiologickými nálezy. Trvalá léčba kortikoidy byla 

úspěšná.
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