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Obrázek na obálce:

Cladonia sp.
Dutohlávka

Všechny lišejníky jsou tvo-
řeny dvěma organismy ži-
jícími v symbióze – hou-
ba a řasa (ev. sinice).
Cladonia je lišejník vysky-
tující se i u nás v mnoha 
druzích. Většinou roste 
na zemi nebo na trouch-
nivějícím dřevu, u nás na 
kyselých půdách, v su-
chých lesích a vřesoviš-
tích. Stélka bývá lupeni-
tá až šupinovitá, přitisklá 
k podkladu, vzhůru činí 
podecia (kmínek) v podo-
bě sloupků nebo pohárků 
nesoucí na konci apotecia.

(foto GEUM – Mgr. Karel Vízner)

Vážení čtenáři,

v tomto čísle naleznete hned tři příspěvky týkající se odborných akcí. XII. dny RAPPL – tedy lednová konfe-
rence alergologů, pneumologů, rinologů, balneologů a praktických lékařů v Karlově Studánce – byly z valné části 
věnovány problematice poruch dýchání ve spánku. Přinášíme zprávu z tohoto kongresu, k uvedenému tématu by-
chom se však rádi vrátili v příštím čísle, které by tedy mělo být zaměřeno především na tuto problematiku. Dru-
hou odbornou akcí, kterou jsme navštívili a k níž přinášíme rozsáhlejší komentář (včetně ukázek prezentovaných 
prací), bylo jednání Pneumologické sekce České asociace sester. Ze dvou otištěných příspěvků můžete sami posou-
dit, jak dobrou úroveň měly přednášky sester na této konferenci. Nejrozsáhlejší přílohou je vnitřní suplementum 
s abstrakty prací připravovaného sympozia Idiopatická plicní fibróza, které se bude konat 27. dubna v rámci 
XI. Hradeckých pneumologických dnů. Sympozium má svou vlastní internetovou stránku (www.geum.org  /ipf), 
na které budou po jeho skončení umístěny přednesené příspěvky v elektronické podobě. 

Věřím, že vás uvedené zprávy a odborné stati zaujmou. Prosím neváhejte se podělit o své postřehy, názory 
a diskusní příspěvky k nim, rádi jim věnujeme prostor na stránkách našeho časopisu.

V čísle pochopitelně najdete všechny tradiční formáty, snad s výjimkou seriálu Zajímavé bronchologické ná-
lezy, který bude opět pokračovat příště. Od tohoto čísla se na stránky časopisu vrací seriál Kapitoly z historie, 
nechybí test z funkčního vyšetření plic, rarita ad. Těší mne, že je číslo pestré a obsahuje jak příspěvky z předních 
klinik, tak sdělení z terénní praxe. Je naší snahou, aby v časopise publikovali odborníci z různých oborů a praco-
višC a aby v něm „svou“ problematiku našli všichni naši čtenáři – alergologové, pneumologové, specialisté ORL, 
ale i praktičtí lékaři; odborníci z fakultních nemocnic a klinik stejně jako lékaři v terénní praxi a lékaři první 
linie, kteří mají o námi prezentované obory zájem.

Jen na okraj si dovolím připomenout, že nedávno vyšlo nové vydání Pomocníka alergologa a klinického imu-
nologa. Zdarma je k dispozici pro lékaře v praxi (jen na základě registrace), takže pokud máte o publikaci zájem 
a nejste dosud registrováni k jeho odběru, neváhejte tak učinit na našich internetových stranách www.geum.org 
v oddílu Pomocník alergologa.

Co v tomto čísle nenajdete, je složenka na úhradu předplatného. Ne že bychom rezignovali na jeho výběr, 
to pochopitelně nikoliv. Jen jsme přesunuli termín platby a složenku na tento rok obdržíte až s druhým číslem 
v červnu. Důvodem je časová kolize se sponzorovaným předplatným, které letos farmaceutické společnosti ode-
braly později než obvykle a stále ještě není plně zaregistrováno.

 Karel Vízner
šéfredaktor

Editorial

důležité upozornění 

V tomto čísle výjimečně chybí složenka na úhradu celoročního předplatného. Obdržíte 
ji až s druhým číslem v červnu, protože dosud nebyla uzavřena registrace sponzorovaného 
předplatného, které letos farmaceutické společnosti odebraly později než obvykle.
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Úvod:
Nádory trachey, či už malígne, alebo benígne, ak presiahnú 

určitý objem vzhUadom k lumenu trachey, vyvolávajú dýchavicu. 
Vyvíja sa inspiračná dýchavica, ktorá je známkou prekážky v hor-
nom úseku trachey. Dýchavica býva chronická, vzniká postupne, 
v priebehu niekoUkých týždňov až mesiacov. Pacienti častokrát sú 
najprv liečení ako syndróm dráždivého kašUa, či astma bronchia-
le. Neúspech liečby musí zameraT pozornosT lekára na prekážku 
v dýchacích cestách, zvlášT ak je zrejmé že sa pridružuje inspi-
račný stridor. Prvý opis glomus tumoru (Yalej len GT) pochádza 
z r. 1924 (Masson 1924). NašTastie benígnych foriem je asi 95 %. 
PodUa práce z Mayo Clinic (Nadrous et al. 2004), bolo publikova-
ných do r. 2004 len 16 prípadov GT lokalizovaných v priedušnici. 
PodUa japonských autorov je ešte zriedkavejší výskyt GT v pUúcach, 
opísané boli údajne len 3 prípady (Hishida et al. 2003). V našej 
klinickej praxi je to prvý prípad takého typu tumoru s lokalizáci-
ou v trachey. Glomus tumor pozostáva z buniek glomových, aké 

sa nachádzajú v parasympatických gangliách – glomus caroticum 
a glomus supracardiale.

Na podklade pomeru zastúpenia jednotlivých buniek – glo-
mových buniek, cievnych štruktúr a buniek hladkého svalstva sa 
nádor subkategorizuje na typický glomus tumor, glomangiom či 
glomangiomyom (Folpe 2002).

Kazuistika: 
46-ročný muž, nefajčiar.
Rodinná anamnéza: otec umrel na karcinóm žalúdka.
Osobná anamnéza: prekonal bežné detské choroby, 5 rokov sa 

liečil pre arteriálnu hyperteziu. Iné ochorenia neudával. 
Terajšie ochorenie: Asi rok pred prijatím k nám pociToval 

postupne sa zhoršujúcu dýchavicu a suchý dráždivý kašeU. Lie-
čený bol ako syndróm dráždivého kašUa beta2-mimetikami bez 
podstatnejšieho zlepšenia nálezu, hemoptýzy nemal. Občas 
subfebrílie, preliečované ATB liečbou. RTG snímka hrudníka 

Glomus tumor trachey ako
neobvyklý prípad dýchavice

Súhrn:
Glomus tumor trachey je extrémne zriedkavé ochorenie. Pod�a údajov niektorých au-

torov doteraz bolo v literatúre uvedených 16 takýchto prípadov. V našej klinickej praxi 
je to prvý prípad takého typu tumoru v trachey. V novej WHO klasifikácii nádorov sa 
glomus tumor delí do 3 skupín na základe biologickej aktivity: glomus tumor, glomus 
tumor neurčitej aktivity a malígny glomus tumor. Benígnych tumorov je viac ako 95 %. 
Prezentujeme prípad 46-ročného muža s glomus tumorom trachey.

Summary:
Tracheal glomus tumor as an uncommon cause of dyspnoea 
Tracheal glomus tumor is an extremely rare disease. Literally, 16 cases has been 

until now published according to several authors. This case was the very first case of 
such tracheal tumor in our clinical practice. According to the new WHO classification of 
tumors the glomus tumor is divided into three groups according to their biological ac-
tivity: glomus tumor, glomus tumor of uncertain activity and malignant glomus tumor. 
Benign tumors represent more than 95 %. We present a case of a 46 years old man with 
the tracheal glomus tumor.

Majer, I., Haruštiak, S., Janík, P., Mohamad, N., Demian, J. Glomus tumor trachey ako neobvyklý prípad 
dýchavice. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 4, č. 1: 4 – 6, 2007.

K�účové slová:
� glomus tumor
� trachea
� chirurgická liečba
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(obr. č. 1) bola bez výraznejších zmien. Pre nezlepšujúci sa stav 
bolo vykonané CT vyšetrenie trachey, kde bol zistený nález v lu-
mene a preto bol pacient odoslaný už k nám s diagnózou tumor 
trachey (obr. č. 2).

Z laboratorných vyšetrení, zisTujeme len mierne zvýšenú sedi-
mentáciu – 17/32, a zvýšené CRP na 484 mg / l, Le: 11,7×109, Hb: 
132 g / l. V sekréte z bronchoskopie sa vypestovala Klebsiella oxytoca, 
pre ktorú bral ATB liečbu podUa citlivosti. Krivka prietok /objem 
poukazovala na extratorakálnu obštrukciu dýchacích ciest. 

Bronchoskopia preukázala polypoidnú tumoróznu masu na 
membranóznej časti hornej tretiny trachey asi 3 cm pod hlasivka-
mi. Popri tumore sa dá preniknúT fibroskopom aj do bronchiálneho 
stromu. Boli odobraté 3 vzorky na histológiu. Záver z bronchosko-
pie: tumor trachey – stopkatý, lesklého hladkého povrchu, mak-
roskopicky najskôr benígnej etiologie (obr. č. 3). Biopsia tumoru: 
v menšej miere sú prítomné fragmenty cievneho solídneho nádoru 
tvorené stredne veUkými pravidelnými bunkami, bez tvorby PAS+ 
alebo mucikarmin+ hlienu. 

Imunohistochemicky sú nádorové bunky AE1/3+, NCAM-1−, 
chromogranin A−, vimentin+, aktiín+, dezmin−, CD 34−, S 100 
protein+. Záver: sčasti exulcerovaný benígny nádor – veUmi zried-
kavý glomus tumor trachey. 

Po predoperačnej príprave bol pacient operovaný, bola vyko-
naná segmentálna resekcia trachey. Resekovaný bol tumor veUkos-
ti 1,5×1,5×1,0 cm. Následne bol histologicky potvrdený glomus 
tumor trachey, bez postihnutia resekčnej línie (obr. č. 4). Pacient 
sa 11 mesiacov po operácii cíti dobre, kontrolné vyšetrenia zistili 
intaktnú anastomózu. 

Obr. č. 1: RTG snímka hrudníka u pacienta s glomus tumo-
rom trachey

Obr. č. 2: CT nález v trachey

Obr. č. 3: Endoskopický nález trachey – stopkatý tumor vyra-
stajúci z pars membaranacea priedušnice

Obr. č. 4: Nález v trachey 8. deň po resekcii tumoru

GLOMUS TUMOR TRACHEY AKO NEOBVYKLÝ PRÍPAD DÝCHAVICE
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GLOMUS TUMOR TRACHEY AKO NEOBVYKLÝ PRÍPAD DÝCHAVICE

Diskusia:
Glomus caroticum (paraganglion caroticum) je asi 6 mm dlhé, 

2 až 3 mm široké. Pokladá sa za chemorecepčný orgán, citlivý na 
zmenu množstva O2 a CO2 v krvi. Je hojne prekrvený, asi 30-krát 
viac ako srdce a spotreba kyslíka je skoro trojnásobne väčšia než 
v mozgu. Je bohato prestúpený krvnými kapilárami. Endotel ciev 
i sinusov je obkrúžený cirkulárnou vrstvou svaloviny a podobajú 
sa arteriolám. Medzi cievami sú uložené nepravidelné skupinky 
buniek, tzv. glomové bunky. 

GT pozostáva z modifikovaných buniek hladkého svalstva, ar-
teriovenóznych anastomóz, podobným aké nachádzame v telies-
kach glomus caroticum a z tzv. glomových buniek. 

Nález GT v trachey je veUmi zriedkavé ochorenie. PodUa práce 
z Mayo Clinic (Nadrous et al. 2004), bolo publikovaných do r. 2004 
len 16 prípadov. V našej klinickej praxi je to prvý prípad takého 
tumoru s lokalizáciou v trachey. Analogické nádory boli opísané 
v rôznych lokalizáciách subkutánne na prstoch rúk, vagíne, žalúd-
ku, mediastine. Paragangliómy sa zistili aj v hornom mediastine, 
asi 150 prípadov a paravertebrálne (Jirmanová et al. 2000). 

PodUa novej klasifikácie WHO sa tumor delí podUa biologic-
kej aktivity na benígny GT, na GT neurčitej malígnej povahy a na 
malígny GT. Benígnych typov býva našTastie viac ako 95 %. PodUa 
histologickej skladby sa nádor delí na glomus tumor, glomangi-
om a glomangiomyom, podUa prevažujúcich buniek nádoru. GT 
je cievnatý tumor, pozostávajúci zo stredne veUkých buniek hus-
to vedUa seba uložených, prevažne kubického tvaru a s pomerne 
veUkými jadrami s relatívne jemným chromatínom a eozinofílnou 
cytoplazmou. 

Imunohistochemické vyšetrenia zistili, že v nádore sú prítom-
né pruhy buniek hladkej svaloviny. Nádorové bunky exprimujú 
aktín a vimentín. Protilátkami proti S-100 proteinu sa v nádore 
dokázala prítomnosT nervových vlákien a použitím CD 34 sa zre-
teUne znázornil endotel početných ciev. Folpe a spol. sa pokúsili 
definovaT malígny GT, ktorý je charakterizovaný atypickými mito-
zami, jadrovým polymorfizmom a nekrózami (Folpe et al. 2001). 
Malígny GT s pUúcnou lokalizáciou je ešte zriedkavejší. Hishida 
a spol. v r. 2003 publikovali prípad malígneho GT, pričom uvád-
zajú, že do r. 2003 boli publikované len 3 prípady takejto loka-
lizácie (Hishida et al. 2003). Zo 16 prípadov publikovaných GT 
s lokalizáciou v priedušnici (Nadrous et al. 2004) prevládali muži 
(14), veUkosT nádorov sa pohybovala od 1,2 do 4,5 cm, klasic-
kých GT bolo 12, preferovala sa chirurgická liečba (13 prípadov)
a v 1 prípade bronchoskopická resekcia. Na XIV. Svetovom bron-
chologickom kongrese v Buenos Aires prezentovali americkí au-
tori (Bussy et Jantz 2006) prípad GT s lokalizáciou v distalnej 
časti trachey a subkutánne na prstoch rúk, ktorý liečili broncho-
skopickou resekciou. 

Aj náš prípad sme prezentovali na uvedenom kongrese len 
s tým rozdielom, že sme volili, pre vhodné pomery, chirurgickú 
resekciu postihnutého úseku (Majer et al. 2006). V diferenciálnej 
diagnostike GT vo veUkých dýchacích cestách prichádza do úva-
hy najčastejšie karcinoid. Aj náš prípad sme najprv považovali po 
bronchoskopickom vyšetrení najskôr za karcinoid, až podrobné 
histologické vyšetrenie preukázalo že ide o GT.

Záver:
Benígne tumory veUkých dýchacích ciest rastú pomaly, preto 

sú dlho asymptomatické a po zväčšení svojho objemu nad „kritic-
kú“ hranicu začínajú ohrozovaT ventiláciu a vyvolávaT symptómy 
(kašeU, dýchavicu) s ktorými sa pacienti obracajú na lekárov. Preto 
pri neúspešnej liečbe týchto stavov treba myslieT aj na možnosT 
benígneho tumoru. Častokrát sú pacienti liečení ako astma bron-
chiale. K takýmto prípadom patrí glomus tumor trachey. Prípad 
je výnimočný len svojou histologickou skladbou.
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Epitelioidní hemangioendoteliom

Souhrn:
Mnohočetné plicní nodulace patří k nejobtížnějším diagnostickým problémům v pne-

umologii. Jejich diferenciální diagnostika je velmi široká. Diagnostika mnohočetných 
plicních nodulací je velmi obtížná a zahrnuje velké množství různých vyšetření. Příčinou 
mohou být infekční nemoci, různé granulomatózy, cévní onemocnění, potransplantační 
reakce, primární nebo sekundární plicní nádory. Popisujeme případ mladé ženy s nále-
zem mnohočetných drobných ložisek plic. Přes podrobné vyšetřování dospěla k defini-
tivní diagnóze až videoasistovaná torakoskopie s biopsií vzorku. Histologické vyšetření 
nalezlo epitelioidní hemangioendoteliom. Dalším vyšetřením byly nalezeny další léze 
nádoru v játrech, kostech, měkkých tkáních a pravém prsu a byla zahájena kombinova-
ná chemoterapie.

Summary:
Epithelioid hemangioendothelioma
Multiple pulmonary nodulations represent the most difficult diagnostic problems in 

pneumology. The differential diagnosis is very wide-range. The diagnosing of multip-
le pulmonary nodulations is very complicated and it involves many different testing. It 
can be caused by infectious diseases, various granulomatosis, vessels disorders, post-
-transplantation reactions, and primary or secondary lung tumors. We present a case 
of a young female patient with multiple tiny affections in lungs. Despite of detailed 
examination the definite diagnosis was made only by video-guided thoracoscopy with 
biopsy. Histological examination proved epithelioid hemangioendotelioma. By further 
testing other tumor lesions were found in liver, bones, soft tissues and the right breast; 
a combined chemotherapy was initiated.

Jakubec, P., Jakubcová, T., Hutyrová, B., Kolek, V., Grygárková, I., Tichý, T., Musilová, K., Nykel, Z., Heralt, 
Z. Epitelioidní hemangioendoteliom. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 4, č. 1: 7 – 14, 2007.
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� epitelioidní 

hemangioendoteliom
� mnohočetné plicní 

nodulace
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torakoskopie
� imunohistochemie
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Petr Jakubec1, Tereza Jakubcová1,
Beáta Hutyrová1, Vítězslav Kolek1, Ivona 
Grygárková1, Tomáš Tichý2, Kateřina Musilová2, 
Zdeněk Nykel3, Zdeněk Heralt ml.3

1Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN a LF UP Olomouc
2Ústav patologie, FN a LF UP Olomouc
3Oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí, Slezská nemocnice v Opavě

Úvod:
Problematika mnohočetných plicních nodulací (MPN) na 

skia gramu hrudníku se řadí mezi nejsložitější oblasti pneumo-
logie. Jejich diferenciální diagnostika je velmi široká a diagnos-
tika zahrnuje velké množství různorodých vyšetřovacích metod 
a nezřídka je nutná úzká spolupráce se specialisty jiných oborů. 
V některých případech napomůže k určení nemoci podrobná 

anamnéza, komplexní mikrobiologická diagnostika, laborator-
ní vyšetření (zvláště imunologické testy), zobrazovací metody 
(hlavně počítačová tomografie s vysokou rozlišovací schopnos-
tí – HRCT plic a pozitronová emisní tomografie – PET). Z mož-
ností endoskopické diagnostiky je nejpřínosnější vyšetření bron-
choalveolární laváže. Ve většině případů ale vede k definitivní 
diagnóze až mikromorfologické (nejlépe histologické) vyšetření 
bioptického vzorku.
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K bohaté škále příčin MPN patří infekční nemoci různého půvo-
du – bakteriální (aktinomykóza, nokardióza, brucelóza, tularémie, 
yersinióza, Q horečka), mykobakteriální (tuberkulóza, atypické my-
kobakteriózy, lepra), virové (lymphogranuloma venereum), mykot-
ické (aspergilóza, kryptokokóza, histoplazmóza a další), parazitární 
(u nás hlavně toxoplazmóza a toxokaróza). K neinfekčním příčinám 
často patří granulomatózy vznikající jako reakce na chemické a or-
ganické prachy (silikóza, berylióza, uhlokopská pneumokonióza, 
sideróza, stannóza, exogenní alergická alveolitida), dále granulo-
matózy při aberacích imunitního systému (sarkoidóza, histiocytóza 
X, Wegenerova granulomatóza, Churg-Straussové syndrom, revma-
tické uzly při revmatoidní artritidě, zánětlivý pseudotumor) (Kolek 
2006). Zvláštním případem MPN jsou lymfoproliferace vznikající 
v rámci rejekce po transplantačních výkonech (Shoji et al. 2003). 
Příčinou MPN mohou být také cévní onemocnění (arteriovenózní 
malformace, organizující se plicní infarkty), amyloidóza, chronické 
renální selhání s kalcifikovanými plicními uzly. 

Benigní nádory typu hamartomu, hemangiomu nebo neurofi-
bromu jsou vzácné. Naopak mnohočetné maligní postižení plic je 
časté. MPN jako forma primární malignity plic jsou zpravidla pří-
tomny u bronchioloalveolárního karcinomu, ale pro ostatní typy 
bronchogenního karcinomu není nález MPN typický. Mnohočetné 
metastatické postižení plic je časté. Plíce jsou druhým nejčastěj-
ším orgánem, v kterém se vyskytují metastázy maligních nádorů. 
Celkově se plicní metastázy najdou asi u 30– 40 % primárně mimo-
hrudních nádorů (Zatloukal 2001). Většinou vznikají hematogenní 
cestou, prakticky vždy jsou oboustranné a 80–90 % všech metastáz 
se nachází periferně nebo subpleurálně (Pass et al. 1997). Do plic 
metastázují hlavně nádory prsu, gynekologické malignity, nádo-
ry z oblasti gastrointestinálního traktu, melanom, nádory ledvin 
a sarkomy. V případě mladých osob se předpokládá spíše hema-
tologická malignita, zvláště lymfomy. V této práci popisujeme 
případ mladé ženy s mnohočetným oboustranným ložiskovým 
postižením plic. Komplexním vyšetřením a histologickou veri-
fikací bioptického vzorku bylo zjištěno poměrně vzácné maligní 
postižení plic – epitelioidní hemangioendoteliom. 

Kazuistika:
20letá žena, která dříve pracovala v pekárně, nyní pracuje jako 

dělnice ve výrobě kovových materiálů. Kouří kolem 4 cigaret denně 
po dobu 4 let, alkohol požívá výjimečně v malém množství. V 8 le-
tech věku prodělala infekční mononukleózu a v únoru 2006 se am-
bulantně léčila s močovým infektem. Jinak nebyla vážněji nemocná 
a nikdy nebyla operována. Alergii neudává, gynekologická anamné-
za je negativní, užívá hormonální antikoncepci (Minisiston) a od 
března 2006 substituci železa – Sorbifer durules 100 mg 2 tablety 
denně. Nepracuje ani se nepohybuje v rizikovém prostředí, doma 
chová kočku, neudává kontakt s tuberkulózou. Otec je toho času 
léčen pro toxoplazmózu, dědeček je léčen pro karcinom jícnu. 

Od února 2006 pociTuje celkovou slabost, udává občasný su-
chý kašel bez expektorace a pocit nedostatku dechu při větší ná-
maze. Neguje zvýšené teploty, bolesti na hrudi, hemoptýzu, pal-
pitace, neurologické a kloubní potíže, pocení, dyspepsii, dysurii, 
otoky, pruritus, exantém, stolice a močení jsou v normě, chuT 
k jídlu má normální a drží si svou obvyklou váhu bez odchylky 
oběma směry. 

V druhé polovině března 2006 byla hospitalizována na spádo-
vém plicním oddělení pro rentgenologický nález mnohočetných 
ložisek obou plic (obr. č. 1). Zde byla nasazena kombinovaná an-
tibiotická terapie ofloxacin + gentamycin, která ale byla bez efek-
tu. Tuberkulinový test byl pozitivní (15 mm), ale další provede-
ná vyšetření na Mycobacterium tuberculosis byla negativní (sputum 
a bronchoalveolární tekutina vyšetřeny mikroskopicky, klasickou 
kultivací a genetickou metodou polymerázové řetězové reakce), 
taktéž negativní byly sérologie na Chlamydia pneumoniae, Chlamy-
dia psitaci, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila, Coxiella 
burnetti, HIV, Aspergillus flavus, fumigatus, nidulans, niger, tereus, To-
xoplazma gondii. 

Vzhledem k nálezu Candida albicans ve sputu, bronchoalveolární 
tekutině (BALT) a pozitivitě protilátek proti Candida albicans byla 
nasazena terapie flukonazolem parenterálně, později perorálně, ale 
na skiagramu hrudníku nedošlo k regresi nálezu. 

Na HRCT plic byly zjištěny četné noduly průměrné velikosti 
2 mm, největší ložisko bylo velikosti 8 mm. Tyto noduly byly rovno-
měrně rozesety po obou plicních křídlech. V mediastinu byly patrné 
zvětšené paratracheální a subkarinální uzliny. Diagnózu mnoho-
četného plicního postižení nebylo možno provést i přes rozsáhlou 
diagnostiku včetně celotělové scintigrafie, echokardiografie, punkce 
kostní dřeně a gynekologického vyšetření. 

Po domluvě byla pacientka přeložena 20. dubna 2006 na Kli-
niku plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc k došetření plic-
ního nálezu. Subjektivně udávala zhoršení dechu při větší námaze 
a celkovou slabost, kašel již prakticky nebyl přítomen, další potí-
že negovala. Při fyzikálním vyšetření nebyl mimo asymptomatic-
kou hypotenzi 95/65 mmHg a hraniční hodnotu srdeční frekvence
90/min shledán patologický nález. Na skiagramu hrudníku byl ná-
lez drobnoložiskové diseminace v obou plicních křídlech, místy 
splývající, s maximem v dolních plicních polích, kontury bránice 
neostré, zevní úhly volné, hily klidné, stín mediastina a stín sr-

Obr. č. 1: Skiagram hrudníku – drobnoložisková diseminace 
v obou plicních křídlech, místy splývající, s maximem v dol-
ních plicních polích
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deční nebyly rozšířeny. Na EKG křivce byl sinusový rytmus s frek-
vencí 88/min, bez dalších diagnostických změn. V laboratorních 
nálezech byla středně zvýšena sedimentace erytrocytů (34/69), 
v krevním obraze byla přítomna lehká normochromní normocy-
tární anémie (hemoglobin 117 g/l) s normálními hodnotami leu-
kocytů, krevních destiček a diferenciálním rozpočtem leukocytů. 
Hodnoty základních koagulačních testů byly v normálním rozmezí 
(Quick-INR 1,00, aPTT 31,5 s). Při vyšetření krevních plynů a aci-
dobazické rovnováhy byla zjištěna lehká hypoxémie (pO2 7,72 kPa) 
a hyposaturace (saturace O2 91,2 %), ostatní hodnoty byly v normě. 
Z bio chemických parametrů byla v séru zvýšena hladina C-reak-
tivního proteinu (CRP) 28,0 mg /l a snížená hladina laktátdehyd-
rogenázy (LDH) 1,74 µkat/l, další parametry (urea, kreatinin, ky-
selina močová, sodík, draslík, chlor, vápník, AST, ALT, ALP, GMT, 
bilirubin, celková bílkovina, albumin, cholesterol) nebyly patolo-
gicky změněny. Močový nález byl v normě, odpady vápníku v moči 
nebyly zvýšeny (2,3 mmol/24 hodin). Hodnoty tumormarkerů 
(CEA, Ca 19-9, CA 15-3, HCG) nebyly zvýšeny. Výjimkou byla 
lehká elevace CA 125 (78,0 IU/ml). Sputum nemohlo být mikro-
biologicky vyšetřeno, protože pacientka nevykašlávala žádné hle-
ny, sérologická vyšetření na Toxocara canis, Chlamydie, Mycoplasma 
a vyšetření krve na Aspergillus genetickou metodou polymerázové 
řetězové reakce byly negativní. Vyšetření humorální imunity bylo 
negativní včetně revmatoidního faktoru a autoprotilátek ANA, 
ENA, ANCA. Výrazně zvýšena byla hodnota solubilního receptoru 
interleukinu 2 (2310 kU/l), naopak hodnota sérového angioten-
zin konvertujícího enzymu byla v normě (35,4 U). Při funkčním 
vyšetření plic byla nalezena lehká restriktivní ventilační porucha 
FVC 2,77 litru (69 %), FEV1 2,23 litru (65 %), FEV1/FVC 80 %, 
lehce zvýšený bronchiální odpor 0,321 kPa/l/s, středně těžce 
snížený transferfaktor 5,6 mmol/kPa.min (58 %) a lehce sníže-
ný transfer koeficient 1,45 (79 %). Dále byla provedena flexibilní 
bronchoskopie v lokální anestezii s endobronchiálně negativním 
nálezem a bronchoalveolární laváží (BAL) ze středního laloku. 
Při vyšetření BALT byla zjištěna eozinofilní alveolitida (10,0 %) 
a hraniční množství neutrofilů (1,6 %), imunoregulační index byl 
v normě (1,429), mikrobiologické vyšetření nespecifické flóry, 
mykotických patogenů a Mycobacterium tuberculosis byly negativní. 
Nálezy očního vyšetření a rentgenového vyšetření drobných kos-
tí rukou a nohou byly fyziologické. Sonografické vyšetření břicha 
prokázalo v pravém jaterním laloku jedno hypoechogenní ložisko 
s hyperechogenním centrem velikosti 21×15 mm a jedno hypere-
chogenní ložisko s hypoechogenním lemem velikosti 14×13 mm, 
další nález na nitrobřišních orgánech byl v normě. 

Vzhledem k přetrvávající nejistotě stran definitivní diagnózy 
plicního nálezu byla po konzultaci s hrudními chirurgy indikována 
chirurgická diagnostika. Dne 12. května 2006 byla při videoasisto-
vané torakoskopii provedena excize plicního parenchymu z linguly 
a biopsie z pleury, pooperační průběh byl klidný, bez komplikací 
a pacientka byla přeložena zpět na naší kliniku. Definitivní histolo-
gický nález byl uzavřen jako víceložiskový infiltrující nádor, ložiska 
tvořena epitelioidními buňkami, které obsahují intracytoplazma-
tické vakuoly, místy je patrná tvorba drobných kapilárních lumin, 
jádra s drobnými neprominujícími nukleoly a polymorfií mírného 
až středního stupně. Mitotická aktivita nebyla zjištěna. V centru 
nádorových ložisek dochází ke sklerotizaci, hyalinizaci a drobno-
ložiskové, nepravidelné kalcifikaci. Nádorové buňky pronikají do 

alveolárních sept, infiltrují stěny bronchiolů a krevních cév, ně-
které cévy jsou zcela uzavřeny (obr. č. 2). Imunohistochemicky 
jsou nádorové buňky CD31, CD34 a vimentin pozitivní (obr. č. 3). 
Jedná se tedy o epitelioidní hemangioendoteliom, low-to-interme-
diate grade vaskulární tumor (dříve intravascular bronchoalveolar 
tumor – IVBAT). 

Vzhledem k multicentrickému původu nádoru a častému me-
tastázování provedena další vyšetření. Na sonografii prsů bylo 
nalezeno v horním zevní kvadrantu pravého prsu nehomogen-
ní, laločnaté hypoechogenní ložisko velikosti 12×11×12 mm. 
Histologické vyšetření bioptického vzorku z tohoto ložiska pro-
kázalo epitelioidní hemangioendoteliom. Při magnetické re-

Obr. č. 2: Histologický nález EHE (barvení hematoxylin-eo-
zin, 100× zvětšeno) – nodulární tumor tvořený epitelioidní-
mi buňkami v hyalinním stromatu

Obr. č. 3: Imunohistochemický nález EHE (100× zvětšeno, 
imunohistochemické vyšetření na CD34 antigen) – pozitivi-
ta endoteliálního markeru CD34 v nádorových buňkách. Pa-
trná je tvorba primitivních cévních lumen
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ve skeletu (páteř, pánev), měkkých tkáních hrudníku a levé hýž-
dě a v obou jaterních lalocích (obr. č. 5). Na CT těmto akumulu-
jícím lézím odpovídá převážně drobnoložiskový proces v plicích, 
jedno z větších ložisek velikosti 26×24 mm bylo nad levou bazí 
těsně naléhající na pleuru v 5. segmentu (obr. č. 6), četné hypo-
denzní formace byly v játrech, největší v 8. segmentu velikosti 
28×27 mm (obr. č. 7). Na skeletu páteře byly přítomny osteo-
lýzy v těle C5 obratle, v oblouku Th4 obratle vpravo, v obratlo-
vých tělech Th10, L2, L3 obratlů a v pravém pediklu L4 obratle 
(obr. č. 8). Dvě osteolytická ložiska byla v pánvi vlevo. Vzhledem 
k rozsahu nálezu je velmi obtížné určit primární zdroj maligního 
procesu. Stran léčby tohoto onemocnění byla konzultována řada 
onkologů včetně zahraničních (Švédsko). Byla zahájena kombi-
novaná chemoterapie MAID (mesna 2 500 mg /m2, doxorubicin 
20 mg /m2, ifosfamid 2 500 mg /m2, dakarbazin 250 mg /m2, den 
1–3) doplněná kortikoidy v dávce 100  mg prednisonu den 1– 5. 
Tato chemoterapie je podávána v intervalu 28 dnů. Prozatím byly 
podány 4 kúry této chemoterapie, které byly opakovaně kompliko-
vány anémií a leukopenií s nutností trvalé medikace erytropoetinu 
a prednisonu. Tč. u pacientky přetrvává celková slabost a dušnost 
při větší zátěži, další potíže neudává, na skiagramu hrudníku je 
přítomen stacionární nález drobnoložiskové diseminace bez re-
grese při podávané léčbě.

Obr. č. 4: MR mozku – ložisko velikosti 20×16×15 mm ve 
sfenoidálním sinu vycházející zřejmě ze skeletu klivu

Obr. č. 5: PET – mnohočetná ložiska hypermetabolismu glu-
kózy v obou plicních křídel, ve skeletu (páteř, pánev), měk-
kých tkáních hrudníku a levé hýždě, v obou jaterních lalocích

Obr. č. 6: CT plic – četné noduly rovnoměrně rozeseté po 
obou plicních křídlech, průměrné velikosti 2 mm, největší 
ložisko v 5. segmentu levé plíce velikosti cca 26×23 mm

zonanci mozku zjištěno ve sfenoidálním sinu ložisko velikosti 
20×16×15 mm charakteru metastázy vycházející zřejmě ze ske-
letu klivu (obr. č. 4). Na celotělovém PET/CT byla popsána mno-
hočetná ložiska hypermetabolismu glukózy v obou plicních křídel, 
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 Diskuse:
Epitelioidní hemangioendoteliom (EHE) je vzácný zhoubný ná-

dor plic. Dosud bylo v literatuře publikováno jen asi 60 případů to-
hoto onemocnění (Chen et al. 2006). Poprvé byl popsán v roce 1975 
Dailem a Liebowem pod názvem intravaskulární bronchoalveolární 
tumor (intravascular bronchoalveolar tumour – IVBAT), protože 
byl považován za agresivní formu bronchoalveolárního karcinomu 
prorůstající do přilehlých krevních cév (Dail et al. 1985). Corrin 
a spol. demonstrovali vznik nádorových buněk z prekurzorů en-
doteliální buněčné linie (Corrin et al. 1979). Weldon-Linne a spol. 
prokázali endoteliální původ nádorových buněk pomocí elektronové 
mikroskopie a Bhagavan a spol. definitivně potvrdili předchozí po-
zorování přítomností F VIII podobného antigenu v cytoplazmě ná-
dorových buněk (Weldon-Linne et al. 1981; Bhagavan et al. 1982).

Současný název epitelioidní hemangioendoteliom poprvé použili 
Weiss et al. v roce 1986 (Weiss et al. 1986). EHE je nízce až střed-
ně maligní sarkom a jeho biologická aktivita ho řadí mezi heman-
giom a angiosarkom (Lauffer et al. 1996). Má multicentrický pů-
vod a může mimo plíce postihovat játra, měkké tkáně hlavy, krku, 
končetin, břicha, anogenitální oblasti, kosti, lymfatické uzliny, me-
diastinum, peritoneum, prsní žlázy, kostní dřeň, mozek, mozko-
vé pleny, srdce, oblast gastrointestinálního traktu a kůži (Mentzel 
et al. 1997; Verbeken et al. 1985; Yousem et al. 1987; Weiss et al. 
1982). V případě současného postižení různých orgánů se v litera-
tuře objevují dvě různé možnosti vzniku. První možností je solitární 
primární tumor s mnohočetným metastatickým rozsevem. Druhý 
názor předpokládá simultánní multicentrické postižení (Cronin et 
al. 2004). V současné době neexistuje žádný diagnostický klinický 
ani laboratorní marker EHE (Pinet et al. 1999). Incidence tumoru 
ani jeho etiologie nejsou známy, ale v různých pracích je popisován 
možný vliv hormonální antikoncepce a vinylchloridu (Kelleher et 
al. 1989; Gelin et al. 1989). Onemocnění častěji postihuje ženy než 
muže (poměr 3,8:1,0). Může se objevit jak v dětském věku, tak ve 
stáří. Věkový průměr je 37 let a přes 40 % nemocných je mladších 
30 let. Výskyt nemoci má dva vrcholy a to ve třetí a páté dekádě 
života. Přibližně polovina případů je asymptomatických a onemoc-
nění se zjistí náhodně na skiagramu hrudníku. Druhá polovina ne-
mocných má nespecifické příznaky jako dušnost, suchý kašel, ple-
urální bolest, váhový úbytek a celkovou slabost (Dail et al. 1983). 
Vzácně se nemoc manifestuje alveolárním krvácením nebo rychle 
progredující plicní hypertenzí (Carter et al. 1990; Yi et al. 1995). 
Nádor může postihovat regionální lymfatické uzliny a pleuru. Ple-
urální postižení může mít podobu suché pleuritidy nebo pleurální-
ho výpotku (Belvaqua et al. 1998). Byla ale také popsána izolovaná 
pleurální forma nemoci (Lin et al. 1996). Vzdálené metastázy se 
objevují asi u 25 % případů plicního EHE (Ledson et al. 1999). Na 
skiagramu hrudníku jsou typickým nálezem mnohočetné nodula-
ce velikosti do 2 cm postihující obě plíce. Asi v 10 % případů je na 
skiagramu hrudníku nalezeno solitární ložisko velikosti až 5 cm. Na 
HRCT plic mají tyto ložiska perivaskulární distribuci a jsou často 
kalcifikována (Ghekiere et al. 2004). Vzácnějším nálezem při HRCT 
vyšetření jsou opacity typu mléčného skla a nepravidelná interstici-
ální ztluštění (Dail et al. 1983). Konzistence nádoru je pryžovitá až 
chrupavčitá. Na řezu je neprůsvitný nebo poloprůsvitný, šedobílé 
až žlutohnědé barvy. Histologicky se noduly skládají z hypocelu-
lárního až acelulárního centra myxoidního vzhledu, který obsahuje 
velké množství polysacharidů (Ishak et al. 1984). V centrech často 
dochází ke koagulační nekróze, hyalinizaci, kalcifikaci až osifikaci. 
Centra jsou obklopena zónou nádorových buněk. Tyto nádorové 
buňky jsou popisovány jako epitelioidní nebo histiocytoidní. Jsou 
kulaté nebo oválné s bohatou růžovou cytoplazmou, která obsahuje 
velké množství vakuol. Jádra buněk mají oválný nebo kulatý tvar, 
jsou excentricky uložená s periferní kondenzací chromatinu a pro-
minujícími jadérky. Mitózy jsou vzácné (<1 na 10 zorných polí). 
Vzácně mohou mít nádorové buňky vzhled buněk dendritických 
s hyperchromatickým vřetenovitým jádrem. Nádor může prorůstat 
do malých plicních artérií, žil, lymfatik a respiračních bronchiolů 
(Dail 1994). Imunohistochemickým potvrzením histologického 
nálezu EHE je pozitivita faktoru VIII podobného antigenu (F VIII 
related antigen), vimentinu, lektinu vázajícího se na endoteliální 
buňky (Ulex europeus-1), CD31 (platelet endothelial cell adhesion 

Obr. č. 7: CT jater – hypoechogenní nádorové ložisko v periferii

Obr. č. 8: CT páteře – osteolytické ložisko v těle bederního 
obratle
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molecule, PECAM 1) a CD34 (antigen na povrchu hemopoetických 
a endoteliálních kmenových buněk) (Miettinen et al. 1994; Bug-
gage et al. 1995). Elektronovou mikroskopií jsou nalézány typic-
ká Weibel-Paladeho tělíska, která jsou specifická pro endoteliální 
buňky. Jsou to protáhlé, multitubulární struktury dlouhé 1,0 až 2,5 
mm a široké 0,1 mm (Tsuneyoshi et al. 1986). V nádorových buň-
kách byly také nalezeny četné chromozomální abnormality např. 
ztráta Y chromozomu, monosomie chromozomu 11, translokace 
páru chromozomu 14 nebo translokace mezi chromozomy 7 a 22 
(Boudousquie et al. 1996). 

Dalším orgánem, v kterém je často nalezen EHE jsou játra. 
V časném stadiu jsou přítomny mnohočetné, především perifer-
ně uložené nodulace do velikosti několika centimetrů (Furui et al. 
1989). Na ultrazvuku a CT se zobrazují jako hypoechogenní ložiska, 
někdy i s kalcifikacemi. Pro pozdní stadia nemoci je typické difuzní 
postižení jater (d’Annibale et al. 2002). Intravaskulární růst tumo-
ru může zapříčinit vznik veno-okluzivní choroby jater a masivní 
tumorozní léze bývá vzácnou příčinou Budd-Chiariho syndromu 
s terminálním hepatálním selháním (Clements et al. 1986). EHE 
postihující skelet může být solitární nebo mnohočetný. Typicky 
postihuje dlouhé kosti končetin – femur, tibie, humerus (Kleer et 
al. 1996). Přes svou lokální agresivitu poměrně málo metastázu-
je do jiných orgánů (Tillman et al. 1997). U solitárních nádorů se 
provádí en bloc resekce, zatímco u multicentrických lézí je dopo-
ručena amputace, někdy v kombinaci s radioterapií. V posledních 
letech se v léčbě inoperabilních tumorů zkouší radiofrekvenční ab-
lace (Rosenthal et al. 2001). 

Strategie léčby EHE plic není jednoznačná a existují různá do-
poručení stran optimálního léčebného postupu. Někteří autoři 
dokonce doporučují asymptomatické formy neléčit (Bollinger et 
al. 1994). Terapeutickou volbou u solitárních nebo několika izo-
lovaných lézí je resekce (Kpodonu et al. 2005). Radioterapie se 
opakovaně ukázala v léčbě EHE neúčinnou a používá se jen jako 
analgetická paliace u kostních metastáz. U mnohočetných forem 
se zkoušela léčba různými cytostatiky v monoterapii nebo kombi-
naci. Použity byly cyklofosfamid, etoposid, gemcitabin, docetaxel, 
doxorubicin, 5-fluorouracil, mitomycin C, vincristin, tegafur a oba 
platinové preparáty. Bohužel remise po chemoterapii jsou sledo-
vány jen výjimečně a žádný chemoterapeutický režim není v léčbě 
EHE standardně doporučován. V posledních letech jsou vkládá-
na velká očekávání do biologické terapie EHE pomocí interfero-
nu, interleukinu 2 a retinoidů, ale dosavadní úspěšnost této léč-
by není příliš vysoká (Miller et al. 1999; Vignon-Pennamen et al. 
1997; Roudier-Pujol et al. 1994). U jaterní formy EHE je metodou 
volby operační řešení včetně transplantace jater a to i při výskytu 
vzdálených metastáz, které v tomto případě nezkracují dobu pře-
žítí (Kayler et al. 2002). 

Prognóza nemoci a její průběh jsou ve většině případů nepřed-
vídatelné. Doba přežití se dle různých údajů v literatuře pohybuje 
od několika měsíců do 28 let. Většina pacientů umírá na respirační 
selhání. U malé skupiny nemocných je příčinou smrti mimoplic-
ní šíření nádoru (van Kasteren et al. 1995). Bylo ale zaznamenáno 
i několik spontánních remisí (Kitaichi et al. 1998). K nepříznivým 
prognostickým faktorům EHE plic se řadí přítomnost klinických 
potíží, endobronchiální nebo intravaskulární šíření tumoru, pří-
tomnost pleurálního výpotku, mediastinální nebo periferní lymfa-
denopatie, současné postižení jater a/nebo jiných orgánů. Nález 

opacit typu mléčného skla a/nebo irregulárních intersticiálních 
ztluštění při HRCT vyšetření plic je známkou agresivního chová-
ní nemoci a je také negativním prognostickým faktorem (Mukun-
dan et al. 2000).

Naše pacientka užívala hormonální antikoncepci, u které je 
popisován možný kauzální vztah se vznikem EHE. V jejím případě 
jsou přítomny i četné nepříznivé prognostické faktory – klinická 
symptomatologie, mediastinální lymfadenopatie a postižení jiných 
orgánů a tkání – játra, kosti, prsní žláza, měkké tkáně hrudníku 
a hýždě. Vzhledem k těmto nepříznivým okolnostem a klasifikaci 
EHE jako sarkomu byla u naší pacientky po konzultaci s onkolo-
gy a hematoonkology indikována agresivní kombinovaná cytosta-
tická léčba MAID (mesna, doxorubicin, ifosfamid, dakarbazin), 
která se používá v léčbě agresivních a vysoce maligních sarkomů. 
Další průběh nemoci je však nepředvídatelný a prognóza pacient-
ky je velmi nejistá. 

 

Závěr:
Epitelioidní hemangioendoteliom je vzácný sarkomatózní nádor 

plic. Vzhledem k nízkému stupni malignity má u solitárního posti-
žení relativně dobrou prognózu a někdy dochází i ke spontánním 
remisím. Opačná situace je u mnohočetných lézí včetně metastáz 
nebo multicentrického postižení různých orgánů, kdy se chová vel-
mi agresivně a jakákoliv léčba je většinou neúčinná. Jedinou stan-
dardní léčbou je resekce v případě operabilních lézí. V současnosti 
neexistuje žádná prokazatelně účinná terapie EHE. Průběh nemoci 
bývá velmi variabilní a prognóza nemoci je nepředvídatelná.
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Intersticiálna p�úcna fibróza
centrovaná na dýchacie cesty

Súhrn:
Autori prezentujú prípad p�úcnej fibrózy s dominantným postihnutím okolia dýcha-

cích ciest, ktorá bola definovaná len nedávno a ktorú dosia� vo svete dokumentuje len 
nieko�ko kazuistík a jedna limitovaná séria. Diskutujú svoj diagnostický záver a dife-
renciálne-diagnostické spektrum.

Summary:
Interstitial pulmonary fibrosis centered to airways 
Authors present a case of pulmonary fibrosis with dominant involvement of airways 

surroundings that was only recently defined and until now documented by few cases 
and one limited series. The authors discuss diagnostic conclusion and differential-diag-
nostic spectrum.

Vyšehradský, R., Hu�ka, Z., Tatárová, A., Brunová, M., Straková, J., Rozborilová, E. Intersticiálna 
p'úcna fibróza centrovaná na dýchacie cesty. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 4, č. 1: 15 – 19, 
2007.

K�účové slová:
� intersticiálna 

p�úcna fibróza
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Jana Straková4, Eva Rozborilová1

1Klinika tuberkulózy a p�úcnych chorôb
2Ústav patologickej anatómie
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4Oddelenie klinickej imunológie a alergológie, Martinská fakultná nemocnica, Martin

Úvod:
Naše ponímanie chorôb p�úcneho interstícia prešlo v posled-

nom desa'ročí výrazným vývojom. Aj ke@ v mnohých prípadoch 
stále nepoznáme etiológiu a zatia� nepoznáme účinnú liečbu niek-
torých z nich, analýza poznatkov o klinickom obraze, stále hlbšie 
nahliadanie do celulárnych mechanizmov poškodenia a reparácie 
a najmä mikromorfologické analýzy viedli k podstatnej revízii kla-
sifikácie týchto chorôb. Ani aktuálny stav samozrejme nemožno 
poklada' za definitívny. Vyvíja sa s vývojom nášho poznania a stá-
le teda podlieha revíziám. V ostatných rokoch sa čoraz nástojči-
vejšie objavovala potreba separova' tie intersticiálne fibrózy, pri 
ktorých je významnou mierou (ak nie dominantne) proces viazaný 
na dýchacie cesty a ich okolie. Takýmto mechanizmom bol v ro-
ku 2004 separovaný nový mikromorfologický typ: intersticiálna 
p�úcna fibróza centrovaná na dýchacie cesty (airway-centered in-
terstitial fibrosis – ACIF).

Kazuistika:
V čase nástupu 'ažkostí mala pacientka 44 rokov. V osobnej 

anamnéze nemala žiadne závažnejšie choroby. Ochorenie začalo 
v septembri 2004 subfebrilnými teplotami a pichavými boles'ami 
v chrbte. Po antipyretikách sa telesná teplota vždy normalizovala. 
Zároveň začala poci'ova' námahovú dýchavicu: zadýchala sa pri 
chôdzi do schodov po 1 a 1/2 poschodia. Nekaš�ala, nemala ani 
žiadne iné subjektívne 'ažkosti. Popierala výskyt bolestí drobných 
kĺbov, myalgií, kožných eflorescencií, dysfágie, dyspepsie, hnačky, 
dyzúrie, xerostómie alebo xeroftalmie. Popierala tiež kontakt s an-
tigénmi, ktoré majú potenciál vyvoláva' hypersenzitívnu pneumo-
nitídu. Nikdy nefajčila, silný fajčiar však bol jej otec, fajčil manžel 
a fajčilo sa aj na pracovisku.

Ke@ v priebehu nasledujúcich 2 mesiacov tieto 'ažkosti ne-
prestávali a naviac schudla v priebehu uvedeného obdobia 12 kg, 
rozhodla sa navštívi' praktického lekára. V tomto čase ju boleli aj 
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bedrové zhyby a krížová chrbtica. Dýchanie bolo v rozsahu celých 
p�úc vezikulárne bez ved�ajších fenoménov. Bola preliečená empi-
ricky klaritromycínom 7 dní s prechodnou normalizáciou telesnej 
teploty. 5. 10. 2004 bola zhotovená natívna snímka hrudníka. Nález 
obojstrannej retikulonodulárnej disseminácie v stredných a dolných 
p�úcnych poliach (obr. č. 1), viedol v novembri 2004 k hospitalizácii 
na spádovom oddelení tuberkulózy a respiračných chorôb. 

V laboratórnych vyšetreniach bola vysoká zápalová aktivita 
(FW: 62/90, CRP: 104 mg / l), antinukleárne protilátky, reuma-
toidný faktor, ASL0 ako aj protilátky proti cytoplazme neutrofil-
ných leukocytov perinukleárneho aj cytoplazmatického typu boli 

negatívne, precipitujúce protilátky proti vtáčím proteínom neboli 
potvrdené. Boli zistené protilátky v triede IgM proti Mycoplasma 
pneumoniae (pomer extinkcie k hraničnej hodnote 2,6) a Chlamy-
dia pneumoniae (pomer extinkcie k hraničnej hodnote 1,58). Vo 
funkčnom vyšetrení p�úc bola pacientka bez obštrukčnej ako aj 
bez reštrikčnej ventilačnej poruchy, difúzna kapacita p�úc pre CO 
meraná jednodychovou metodikou (DLCOsb) bola redukovaná na 
60 % referenčnej hodnoty (RH; tab. č. 1).

Realizované bolo aj bronchoskopické vyšetrenie s fyziologic-
kým makroskopickým endoskopickým nálezom. V odobratej bron-
choalveolárnej lavážnej tekutine (BALT) bolo zvýšené zastúpenie 
neutrofilných leukocytov (10 %), makrofágov bolo 82 %, lymfo-
cytov 5 % so zníženým pomerom medzi CD4+ a CD8+ T-lymfo-
cytmi (0,47). Následne bolo 26. 11. 2004 realizované vyšetrenie 
p�úc počítačovou tomografiou s vysokou rozlišovacou schopnos'ou 
(HRCT) s nálezom prevažne centrilobulárne distribuovaných mik-
ronodulárnych opacít a zhrubnutia peribronchia (obr. č. 2).

Pacientka bola preliečená fluorochinolónmi (ciprofloxacin 
500 mg à 12 hodín) počas 20 dní. Po tejto liečbe udávala sub-
jektívne zlepšenie stavu, ústup subfebrilít, artralgií a dýchavice. 
V röntgenologickom obraze došlo postupne k neúplnej regresii 
intersticiálnej kresby. 

Po ukončení antibakteriálnej chemoterapie a prepustení do do-
mácej starostlivosti však došlo k recidíve subfebrilít a dýchavice. 
Bol podávaný klarithromycin s pocitom subjektívneho zlepšenia. 
V röntgenologickom obraze však došlo k progresii intersticiálnej 
kresby, z h�adiska p�úcnych funkcií došlo k nesignifikantnému po-
klesu DLCOsb na 52 % RH. 

Kontrolné vyšetrenia protilátok proti Mycoplasma pneumoniae
a Chlamydia pneumoniae ostali približne na úrovni dvojnásobku hra-
ničnej hodnoty extinkcie. Skríning na orgánovo-nešpecifické auto-
imunitné choroby a vaskulitídy bol opä' negatívny. 

Vzh�adom na tieto skutočnosti sa spádový pneumoftizeológ 
rozhodol indikova' p�úcnu biopsiu. Tá bola realizovaná vo febru-
ári 2005 cestou video-asistovanej torakoskopie z horného laloka 
�avých p�úc. Histopatológ našiel vo vzorke diskrétne zhrubnutia 
pleury, ktorá bola fokálne edematózna a prekrvácaná, výraznejšie 
antrakoticky pigmentovaná so sporadickými subpleurálnymi aku-
mulátmi lymfocytov, ktoré boli sporadicky prítomné aj v interlo-
bulárnych septách. Alveolárne priestory mali rozličný vzh�ad od 
primeraného cez edematózny až po obraz respiratórnej bronchioli-
tídy až obrazu podobného deskvamatívnej intersticiálnej pneumo-
nitíde. Okrem čerstvých (v. s. odberových) extravazátov sa v nich 
vyskytovali jemne Fe3+ pozitívne makrofágy, xantómové bunky, 
diskrétna akumulácia neutrofilných leukocytov, diskrétny výskyt 
cholesterolových kryštálov a ojedinelé corpora amylacea. Bol tiež 
zaznamenaný minimálny výskyt reziduí po hyalínnych membrá-
nach vo forme lamelárnej septálnej fibrózy bez prejavov výraznejšej 
organizácie. V alveolárnych septách bola mierne zvýraznená reti-
kulínová sie' bez výraznejšej kolagenizácie s výnimkou lamelárnej 
fibrózy. Septá boli lemované fokálne hyperplastickým a inde abnor-
málnym epitelom, čo zodpovedá stavu po akútnom alveolárneom 
poškodení. Prítomné bolo minimum eozinofilov. Bronchovasku-
lárne priestory vykazovali mierne zvýraznenú peribronchiálnu aj 
adventiciálnu kolagenizáciu, sporadické peribronchiálne a peri-
vaskulárne akumuláty lymfatického tkaniva a počínajúcu hlienovú 
metapláziu respiračného bronchiálneho epitelu.

Obr. č. 1: Natívna snímka hrudníka v zadoprednej projekcii 
5. 10. 2004 

Obr. č. 2: Tranzverzálny rez hrudníkom počítačovou tomo-
grafiou s vysokou rozlišovacou schopnos4ou v úrovni nad 
odstupom pravého dolného lobárneho bronchu 26. 11. 2004
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Aj ke@ vyššie uvedené nálezy neboli jednoznačne konklúzne, 
rozhodol sa spádový pneumoftizeológ od 14. marca 2005 nasadi' 
systémovú kortikoterapiu prednisonom v iniciálnej dennej dávke 
40 mg s postupnou detrakciou na dennú dávku 15 mg od 13. 6. 
2005. Na tejto liečbe došlo k subjektívnej ú�ave: zmiernila sa ná-
mahová dýchavica, telesná teplota sa normalizovala. Röntgenolo-
gický obraz bol hodnotený ako nezmenený. Pri kontrolnom funkč-
nom vyšetrení p�úc 13. 9. 2005 však bol zistený opätovný pokles 
DLCOsb na 42 % RH. Kontrolné HRCT p�úc 12. 10. 2005 (obr. č. 3) 
vykazovalo mapovite distribuované okrsky opacít mliečneho skla, 
ale aj retikulárne zhrubnutia interlobulárneho interstícia, trakčné 
bronchiektázie a zhrubnutia peribronchia. Nález jednoznačne pro-
gredoval v porovnaní s prvým HRCT vyšetrením. 

Hladina protilátok proti Mycoplasma pneumoniae v triede IgM �ah-
ko poklesla (pomer extinkcie k hraničnej hodnote 1,37), protilát-
ky proti Chlamydia pneumoniae boli hodnotené len kvalitatívne ako 
pozitívne. Od 3. 11. 2005 spádový pneumoftizeológ zvýšil dennú 
dávku prednisonu na 60 mg. Napriek tomu došlo do 21. 11. 2005 
k zhoršeniu námahovej dýchavice, ako aj k progresii röntgenolo-
gického nálezu. Bol konzultovaný infektológ spádovej nemocnice, 
ktorý hodnotil klinický obraz ako netypický pre infekciu mykoplaz-
mami či chlamýdiami, napriek tomu odporučil preliečenie chino-
lónmi. Bol podávaný levofloxacin v dávke 500 mg à 12 hodín.

25. 11. 2005 bola pacientka odoslaná na konzultáciu do am-
bulancie pre choroby p�úcneho interstícia na našom pracovisku. 
Po preštudovaní dokumentácie a konzultácii histopatológa, ktorý 
hodnotil vyššie uvedenú p�úcnu biopsiu, sme diagnosticky stav 
uzatvorili ako respiračnú bronchiolitídu s intersticiálnou pne-
umóniou (RBILD). Vzh�adom na dominante reparačný charak-
ter zmien v HRCT obraze sme zahájili postupnú detrakciu dáv-
ky systémových kortikoidov. Pri kontrole 3. 2. 2006 bola zistená 
@alšia progresia námahovej dýchavice a röntgenologického nále-
zu (obr. č. 4) bez významného posunu v parametroch funkčného 
vyšetrenia p�úc (tab. č. 1). 

Z tohto dôvodu bol opätovne konzultovaný histopatológ. Po 
doplnení klinických informácií prehodnotil diagnostický záver na 
intersticiálnu fibrózu centrovanú na dýchacie cesty (airway-cente-
red interstitial fibrosis – ACIF). K systémovej kortikoterapii v ne-
zmenenej dávke (prednison 30 mg denne), bol pridaný azathio-
prin v iniciálnej dávke 2×50 mg. Pri kontrole 5. 5. 2006 pa cientka 
udávala čiastočné zmiernenie námahovej dýchavice, v röntgeno-
logickom obraze došlo k zrete�nej regresii nálezu (obr. č. 5), vo 
funkčnom vyšetrení p�úc nebola prítomná zmena v sledovaných 
p�úcnych objemoch a kapacitách, došlo však k vzostupu DLCOsb na 
49 % RH. 

INTERSTICIÁLNA PSÚCNA FIBRÓZA CENTROVANÁ NA DÝCHACIE CESTY

Obr. č. 3: Tranzverzálny rez hrudníkom počítačovou tomo-
grafiou s vysokou rozlišovacou schopnos4ou v úrovni odstu-
pu pravého dolného lobárneho bronchu 12. 10. 2005 

Obr. č. 4: Natívna snímka hrudníka v zadoprednej projekcii 
3. 2. 2006

Obr. č. 5: Natívna snímka hrudníka v zadoprednej projekcii 
5. 5. 2006
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Pri následnej kontrole 4. 8. 2006 nebola zaznamenaná žiadna 
@alšia zmena klinického či röntgenologického obrazu, vo funkč-
nom vyšetrení došlo však k významnému vzostupu úsilnej vitál-
nej kapacity (FVC). DLCOsb ostala nezmenená v porovnaní s pred-
chádzajúcim vyšetrením.

Diskusia:
Intersticiálna p�úcna fibróza centrovaná na dýchacie cesty 

bola opísaná ako samostatný syndróm v roku 2004 (Churg et al. 
2004). 

Dosia� bolo publikovaných len 15 dobre definovaných prípa-
dov tohoto ochorenia (Colombat et al. 2004; Churg et al. 2004; 
Serrano et al. 2006; Xu et al. 2002). Najväčšia séria (n=12) po-
chádza z Národného inštitútu respiračných chorôb v Mexico City 
(Churg et al. 2004).

Charakterizuje ju mikromorfologický nález bronchiolárnej 
fibrózy a rôzneho stupňa bronchiolocentrickej intersticiálnej fibró-
zy (Churg et al. 2004). 

Z klinického h�adiska sa ochorenie manifestuje obvykle medzi 
40. a 65. rokom života chronickým kaš�om a pomaly progredujú-
cou dýchavicou. Výskyt je dvojnásobne vyšší u žien než u mužov. 
Z h�adiska p�úcnych funkcií býva prítomná reštrikčná ventilačná 
porucha (Churg et al. 2004). Analýzou celulárnej komponenty 
bronchoalveolánej lavážnej tekutiny sa zistila u viac ako polovi-
ce vyšetrených �ahká až stredná lymfocytóza a �ahká eozinofília 
(Churg et al. 2004).

Röntgenologicky sa choroba manifestuje retikulonodulárnymi 
infiltrátmi s centrálnou predominanciou a zhrubnutím stien pri-
edušiek. V CT obraze je pre ňu typické zhrubnutie peribronchia, 
trakčné bronchiektázie, fibrotické zmeny v okolí dýchacích ciest. 
Opacity mliečneho skla bývajú malého rozsahu, v niektorých prí-
padoch môže by' prítomné aj plástovatenie. V 5 z 8 prípadov lie-
čených systémovými steroidmi došlo napriek liečbe k progresii 
a štyria z uvedených 5 pacientov exitovali do 10 rokov od stano-
venia diagnózy (Churg et al. 2004).

Otvorená ostáva otázka etiológie procesu. Vo väčšine opísaných 
prípadov bola dokumentovaná expozícia niektorému z vonkajších 
faktorov, ktoré môže spôsobova' respiračné ochorenia (chova-
te�stvo vtákov, bavlnárstvo, dym z dreva, prach kriedy, inhalácia 

kokaínu, záhradníctvo (Churg et al. 2004)). Iný zdroj (de Carval-
ho et al. 2002) poukázal na možný vz'ah ku gastroezofageálne-
mu refluxu. Jeden z pacientov s ACIF mal reumatoidnú artritídu 
(Churg et al. 2004). Nedávno bola publikovaná kazuistika prípa-
du ACIF, manifestovaného po inhalácii výparov čistiacich prostri-
edkov (Serrano et al. 2006). Kauzálne súvislosti však zatia� do-
kázané neboli. V nami opisovanom prípade je možné diskutova' 
o mykoplazmovej či chlamýdiovej infekcii ako o možnom spúš'ači. 
Mykoplazmové infekcie dýchacích ciest môžu prebieha' pod ob-
razom akútnej bronchiolitídy, v niektorých prípadoch sa pripúš'a 
prechod do konstriktívnej bronchiolitídy (Visscher et al. 2006). 
Pri aktuálnom výskyte týchto mikroorganizmov v populácii však 
musíme hodnoti' vz'ah zistených titrov protilátok k nášmu prí-
padu ACIF ve�mi rezervovane.

Nie je jasná ani patogenéza procesu. Vzh�adom na dominant-
né postihnutie centrálnych dýchacích ciest a ich okolia pri varia-
bilnom stupni postihnutia p�úcneho interstícia, sa predpokladá, 
že proces postihuje primárne dýchacie cesty a do okolitého inter-
stícia sa šíri len sekundárne (Churg et al. 2004).

Do spektra diferenciálnej diagnostiky patria choroby p�úcneho 
interstícia s dominantne peribronchiolárnym postihnutím, ako je 
napríklad exogénna alergická alveolitída. Pri nej sa však očakáva 
okrem anamnézy väzby 'ažkostí na expozíciu, typický CT nález roz-
siahlejších opacít mliečneho skla či centrilobulárnych mikronodu-
lácií a v BALT by malo zastúpenie lymfocytov prevyšova' 40 %. 

Ďalej musíme odlíši' respiračnú bronchiolitídu s interstici-
álnym p�úcnym ochorením (RBILD). Táto sa vyskytuje takmer 
výhradne u fajčiarov, v CT obraze dominujú centrilobulárne mik-
ronodulácie a opacity mliečneho skla. Mikromorfologické zmeny 
v p�úcnom interstíciu aj na stenách dýchacích ciest sú miernejšie 
ako pri ACIF, dominuje akumulácia pigmentovaných makrofágov 
v distálnych dýchacích cestách (Visscher et al. 2006). Jej prognóza 
je lepšia v porovnaní s ACIF. Vo väčšine prípadov priaznivo odpo-
vedá na systémové steroidy (Churg et al. 2004).

Pri konstriktívnej (obliterujúcej) bronchiolitíde (CBO) sa vy-
skytuje bu@ obturácia alebo zrete�né zúženie priesvitu priedušiek 
(Garg et al. 1994; Visscher et al. 2006). Prechod do okolitého in-
terstícia bol pri nej opísaný len v nieko�kých prípadoch a bol vyja-
drený len ve�mi diskrétne a fokálne. Zobrazovacie metódy pri nej 
poukazujú na prítomnos' hyperinflácie alebo zvýraznenú broncho-
vaskulárnu kresbu (Markopoulo et al. 2002), môžu by' prítomné aj 
lobulárne okrsky zníženej denzity a dilatácia dýchacích ciest (Garg 
et al. 1994). Z funkčného h�adiska je vo väčšine prípadov prítomná 
klinicky významná limitácia prietoku vzduchu v dýchacích cestách 
alebo hyperinflácia p�úc (Markopoulo et a. 2002).

Centrilobulárna fibróza (CLF), opísaná už v roku 2002 ako 
zvláštna mikromorfologická skupina idiopatickej intersticiál-
nej pneumónie (de Carvalho et al. 2002), sa vyznačuje výraznou 
fibrotizáciou v centrilobulárnej oblasti, spojenou s nekrózou epi-
telu dýchacích ciest. Publikovaných 12 prípadov autori dávali do 
súvisu s aspiráciou. Skôr teda ide o @alší, odlišný typ ochorenia 
p�úcneho interstícia.

Mikromorfologickému obrazu ACIF sa podobajú nálezy v 10 
prípadoch, ktoré autori pomenovali ako idiopatickú bronchiolo-
centrickú intersticiálnu pneumóniu (Yousem et al. 2002). V uve-
dených prípadoch, na rozdiel od ACIF, absentovalo zhrubnutie 
peribronchia v HRCT obraze. Aj v mikromorfologickom obraze 
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parameter
dátum

FVC
[%RH]

FEV1

[%RH]
TLC

[%RH]
DLCOsb

[%RH]

4. 11. 2004 106 123 – 60

25. 11. 2005 105 89,9 88 42

3. 2. 2006 105 99,7 88 40

5. 5. 2006 105 99,7 99 49

4. 8. 2006 114 101 91 50

Tab. č. 1: Vývoj p�úcnych funkcií

Legenda: FVC – úsilná vitálna kapacita, FEV1 – objem vzduchu vydýchnutý za prvú 
sekundu úsilného výdychu, TLC – totálna p�úcna kapacita (stanovená celotelovou ple-
tyzmografiou), DLCOsb – difúzna kapacita p�úc pre oxid uho�natý meraná jednodychovou 
metodikou, RH – referenčná hodnota
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boli abnormality periférnych dýchacích ciest minimálne. Nemož-
no však jednoznačne poveda', či išlo o @alšiu samostatnú jednot-
ku, alebo o variantu ACIF.

Záver:
Domnievame sa, že nami postavená konečná diagnóza inter-

sticiálnej p�úcnej fibrózy centrovanej na dýchacie cesty (ACIF), 
je v danom prípade správna. Opierame sa pritom najmä o HRCT 
obraz zhrubnutia peribronchia centrálne s len ložiskovými opaci-
tami mliečneho skla, o mikromorfologický nález peribronchiálnej 
a adventiciálnej kolagenizácie pri pomerne diskrétnych zmenách 
v alveoloch a ich okolí, ako aj o absenciu výraznejšieho funkčné-
ho zlepšenia po podávanej liečbe. Klinický a funkčný obraz, ako 
aj analýza celulárnej komponenty BALT sú tiež v súlade s uvede-
nou diagnózou a nepotvrdili sme žiadnu zo známych identifiko-
vate�ných príčin ochorení p�úcneho interstícia, ktoré prichádzajú 
do úvahy v rámci diferenciálnej diagnostiky. Skutočné zastúpenie 
ACIF medzi ochoreniami p�úcneho interstícia síce zatia� nepozná-
me, ale počet dosia� publikovaných prípadov naznačuje, že zrejme 
nie je vysoké. Napriek tomu je potrebné myslie' na ňu v spektre 
diferenciálnej diagnostiky, nako�ko prezentovaný prípad ukazuje, 
že aj v našej málo početnej populácii sa môže vyskytnú'.
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Súhrn:
Common variable immunodeficiency (CVID) je najčastejší primárny vrodený imuno-

deficit nie jasnej genetickej chyby s poruchou tvorby protilátok v triede IgG a IgA, hla-
dina IgM môže by4 i normálna. Naproti tomu sarkoidóza je granulomatózne ochorenie 
nejasnej príčiny s poruchou v aktivite CD4+ T lymfocytov – teda s poruchou celulárnej 
imunity. Prezentujeme pacienta, ktorému bol diagnostikovaný CVID. Po 6 rokoch štan-
dardnej substitučnej liečby imunoglobulínmi došlo u pacienta k vzostupu hepatálnych 
enzýmov, splenomegálii a adbominálnej lymfadenopatii. Subjektívne pacient udával ob-
časný kaše� bez expektorácie, dýchavicu pri väčšej námahe, subfebrílie a celkovo zvý-
šenú únavnos4. Bola vykonaná biopsia heparu s histologickým nálezom nekazeifikujúcich 
granulómov svedčiacich na sarkoidózu. Na základe histologického vyšetrenia heparu, 
zvýšených hodnôt sIL2R a SACE, HRCT vyšetrenia hrudníka, CT a ultrazvukového vy-
šetrenia brušných orgánov, funkčného vyšetrenia p�úc a hodnoty Mantoux II, bol stav 
uzavretý ako generalizovaná sarkoidóza s postihom p�úc, heparu, sleziny a lymfatických 
uzlín pri CVID. Následne bola zahájená terapia prednisonom v úvodnej dávke 40 mg 
denne, pri ktorej došlo k zlepšeniu subjektívneho stavu pacienta a k poklesu hepatál-
nych enzýmov až k norme. Počas celej doby bol pacient liečený pravidelne podávanými 
intravenóznymi imunoglobulínmi bez infekčných komplikácií.

Summary:
Coincidence of Common variable immunodeficiency and sarcoidosis
Common variable immunodeficiency (CVID) is the most common cause of primary 

inborn imunodeficience of unclear genetic error represented by an impaired antibodies 
IgG and IgA production; IgM level can be normal. On the contrary, the sarcoidosisi is 
a granulomatous disease of unclear etiology with impairment of CD4+ T lymphocyte 
activity – i.e. cellular immunity impairment. We present a case of a patient diagnosed 
with CVID. After 6 years of standard treatment of immunoglobulins substitution the 
patient developed elevation of liver enzymes, splenomegaly and abdominal lympha-
denopathy. The patient reported intermittent cough without expectoration, exertion 
dyspnoea, fever and increased fatigue. Liver biopsy was performed with histological 
finding of non-caseous granulomas confirming the diagnosis of sarcoidosis. Based on 
liver biopsy, elevated levels of sIL2R and SACE, thoracic HRCT, abdominal CT and ul-
trasound, functional pulmonary tests, and Mantoux II test the condition was diagnosed 
as generalized sarcoidosis with involvement of lungs, liver and lymphatic nodes along 
with CVID. The treatment with prednison was initiated with initial dose of 40 mg dai-
ly, which resulted in the improvement of patient’s condition and the decrease of liver 
enzymes to normal levels. The patient was continuously treated with regular intrave-
nous immunoglobulins without infectious complications.

Drajna, M., Kolek, V., Kalabusová, B. Koincidencia CVID a sarkoidózy. Kazuistiky v alergologii, pneu-
mologii a ORL 4, č. 1: 20  – 24, 2007.
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Úvod:
Common variable immunodeficiency (CVID) – bežný variabil-

ný imunodeficit, je jednou z najdôležitejších a najčastejších porúch 
tvorby protilátok bez známej etiológie a patogenézy. Ide o poru-
chu kódovania proteínov na génovej úrovni. Objavili sa poruchy 
génov v 18. chromozóme, nie je však vylúčená aj porucha v iných 
chromozómoch. Ako pravdepodobná sa javí mutácia génu v úse-
ku kódujúceho antigény III. triedy hlavného histokompatibilného 
komplexu [MHC III, 6p21.3] (Ondrejka et al. 2006; Šípek 2006). 
Výskyt tohoto ochorenia sa udáva približne 1:  250 000 s rovnakým 
rizikom pre obe pohlavia (Bartůňková 2002). Prejavuje sa ako ty-
pický primárny protilátkový imunodeficit, často so začiatkom až 
v dospelosti. Z príznakov dominujú hlavne opakované infekcie 
respiračného traktu (bronchitídy, bronchopneumónie, sinusitídy, 
otitídy), ktoré môžu ústi' až do p�úcnej fibrózy či bronchiektázií. 
Ako etiologické agens relabujúcich zápalov je vo väčšine prípadov 
opuzdrená baktéria (streptokok, pneumokok, hemofilus), odolnos' 
voči vírusom, alebo plesňovým patogénom je oproti bežnej popu-
lácii nezmenená. Môžu sa vyskytova' aj autoimunitné ochorenia 
ako chronická gastritída s pernicióznou anémiou (možná infekcia 
Giardia lamblia), hypotyreóza, trombocytopénia, vitiligo, suchá ker-
atokonjuktivitída, artritída, splenomegália a/alebo difúzna lymfa-
denopatia. Laboratórne je prítomná hypogamaglobulinémia, hlav-
ne v triede IgG a IgA, IgM môžu, ale nemusia by' znížené. Počet 
B lymfocytov môže by' nižší ale aj normálny, avšak po stimulácii 
in vitro nie sú B lymfocyty schopné produkova' imunoglobulíny. 
Môžu by' prítomné aj poruchy v počte a funkcii CD4+ a CD8+ 
T lymfocytov (Ondrejka et al. 2006; Sutor et al. 2000). Diagnos-
tika spočíva vo vyšetrení imunoglubulínov a vo vylúčení iných 
protilátkových porúch. U postihnutých je vyšší výskyt malígnych 
ochorení (5 až 10-krát vyšší výskyt než u bežnej populácie), vy-
skytujú sa hlavne karcinóm žalúdka a lymfoproliferatívne ochore-
nia (Drent et al. 2005).

Sarkoidóza je granulomatózne zápalové systémové ochorenie 
neznámej etiológie postihujúce hlavne p�úca, lymfatické uzliny, 
kožu, oči, pečeň, slezinu, srdce, obličky, nervový systém, svaly i iné 
orgány. Charakteristickým morfologickým obrazom je tvorba ne-
kazeifikujúcich epiteloidných granulómov, ktoré sa bu@ vyhoja bez 
zvyšku, pretrvávajú bez zmeny, alebo prípadne progredujú do fibróz-
nych zmien tkaniva. Etiológia ochorenia nie je známa, uvažuje sa 
o možnej genetickej predispozícii, o možnom infekčnom vyvoláva-
te�ovi, o organických a anorganických látkach, každopádne však ide 
o vystupňovanú imunologickú odpove@ na noxu za hlavnej účasti 
Th1 lymfocytov a jeho cytokínov (INF gama, IL-2, TNF alfa, IL-12,
IL-15, ai.), ale aj rady produktov epiteloidných buniek (modifiko-
vané makrofágy) ako je sérový enzým konvertujúci angiotenzín 
(SACE), neopterín, ai. (Costabel 2001; Kolek et al. 1998). V pe-
riférnej krvi je prítomná deplécia Th1 lymfocytov vzh�adom na ich 
redistribúciu v mieste zápalu. Pritom je aktivovaná tvorba imunoglo-
bulínov IgG, IgA a IgM. Pomerne často sa vyskytuje nález skríženej 
reaktivity protiinfekčných, antigliadínových a iných protilátok. Pre 
diferenciálnu diagnostiku a prognózu ochorenia má praktický vý-
znam sledovanie SACE a solubilného receptora IL-2 (sIL2R), ktorý 
dobre koreluje s hladinou IL-2 v sére (Kolek et al. 2001).

Vzájomný výskyt CVID a sarkoidózy je v literatúre opakovane 
opisovaný, aj ke@ ich spoločný výskyt je len sporadický. Súvis týchto 

chorobných jednotiek vyplýva z toho, že u časti pacientov s CVID je 
prítomný pokles funkcie a počtu Th2 lymfocytov a z výskytu skrí-
ženej regulácie Th1 a Th2 lymfocytov s prevahou aktivity Th1 Ly, 
ktorá je typicky zvýšená pri sarkoidóze. Zle formované granulómy 
sa vyskytujú aj u pacientov s CVID počas infekcií, hlavne infekcii 
p�úc, preto je dôležité odlíši' tieto nálezy. Sarkoidóza sa môže vysky-
tova' až u asi 10 % pacientov s CVID, alebo zriedkavejšie sa môže 
vyskytnú' CVID u pacientov zo známou sarkoidózou. V literatúre je 
uvedené, že u pacientov s CVID boli opísané aj histologické zmeny 
lymfoidnej intersticiálnej pneumónie, lymfoidná hyperplázia alebo 
folikulárna bronchiolitída spojená s granulomatóznym zápalom. 
U týchto pacientov bola zistená signifikantne horšia prognóza i od-
pove@ na kortikosteroidnú terapiu a u 31 % pacientov došlo k vzni-
ku lymfoproliferatívneho ochorenia. V liečbe je potrebné podáva' 
gamaglobulín pre vysoké riziko závažných infekcií a na predídenie 
následkov infekcií. Z týchto dôvodov sa odporúča podávanie nízkej 
dávky prednisonu (10 mg /denne), prípadne použitie hydrochloro-
chinu. Je treba vyhnú' sa podávaniu imunosupresívnych liekov pre 
@alší pokles imunity (Drent et al. 2005).

Kazuistka:
Pacient, 24-ročný muž s opakovanými infekciami horných dý-

chacích ciest a bronchitídami, v r. 1996 odoslaný na alergologic-
ko-imunologickú ambulanciu, v r. 1996 prekonal trikrát infekciu 
horných dýchacích ciest v zimných mesiacoch, vždy boli podávané 
antibiotiká pod�a aktuálnej citlivosti. V decembri 1996 pre nízke 
hladiny IgA, IgG a IgM bola podávaná Norga inj., pri piatom podaní 
pre exantém táto liečba ukončená. V marci 1997 bol diagnostiko-
vaný CVID s vykonaním základného vyšetrenia počtu leukocytov 
(vrátane ich diferenciálneho rozpočtu), ktoré nevykazovali odchýl-
ky. Boli vyšetrené hladiny imunoglobulínov, vrátane podtried IgG 
(tabu�ka č. 1 – hodnoty vyšetrenia hladín imunoglobulínov v čase 
diagnostiky CVID), kde vidíme výrazný pokles hladín IgG, IgA a IgM 
a tiež výrazný pokles všetkých IgG podtried. Vyšetrenie prietokovej 
cytometrie poukazuje na normálne počty buniek zo znakmi CD3+, 
CD4+, CD8+, CD4+/CD8+ (tabu�ka č. 2 – hodnoty vyšetrenia 
CD znakov subpopulácie T lymfocytov v čase diagnostiky CVID), 
hraničnú hodnotu B Ly nesúcich znak CD19+ (pan-B znak), a nor-

imunoglobulíny norma

IgG 1,08 g /l 8 –17

IgA <0,08 g /l 0,8– 4,5

IgM <0,08 g /l 0,5–3,2

IgE 31 IU/ml 0 –150

IgD 0 IU/ml 0 –100

IgG1 0,72 g/l 4,9–11,4

IgG2 0,22 g/l 1,5– 6,4

IgG3 0,06 g/l 0,2 –1,1

IgG4 0,04 g/l 0,08 –1,4

Tab. č. 1: Hodnoty vyšetrenia hladín imunoglobulínov v čase 
diagnostiky CVID

KOINCIDENCIA CVID A SARKOIDÓZY
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málny relatívny počet buniek zo znakom CD16+/CD56+ typický 
pre NK bunky (tabu�ka č. 3 – hodnoty CD znakov u subpopulácie 
B lymfocytov a NK buniek v čase diagnostiky CVID). Vyšetrenie 
CIK, CRP a autoprotilátok bolo v norme, vyšetrenie komplementu 
naznačilo �ahký pokles C1q zložky a mierne vyššiu hladinu zložky 
C1-inhibítora (tabu�ka č. 4 – hodnoty hladín jednotlivých zložiek 
komplementu v čase diagnostiky CVID). Pre vyššie uvedené vyše-
trenia bol stav uzavretý ako CVID s potrebou doplňovania imuno-
globulínov v dávke 27,5 g každé 4 týždne. Pacient bol pravidelne 
sledovaný na imunologickej ambulancii, kde bol pod�a odporúča-
nia podávaný gamaglobulínu i. v. Do r. 2003 u pacienta bol stav 
stabilný 2 až 3-krát za rok infekcia dýchacích ciest, liečený cielene 
antibiotickou liečbou.

V apríli 2003 boli u pacienta pre 'ažkosti (občasný kaše� bez 
expektorácie, dýchavica, subfebrílie, pokašliavanie, celková únav-
nos') náhodne zachytené vyššie hepatálne enzýmy. Test Mantoux 
II bol negatívny. Pre ultrazvukový nález splenomegálie a lymfade-
nomegálie brušných lymfatických uzlín (LU) bola zvažovaná dia-
gnóza lymfómu, preto bola vykonaná probatórna laparotómia, ktorá 
túto diagnózu nepotvrdila. Laboratórne pretrvávala elevácia hep-
atálnych enzýmov, preto v júni 2004 bola vykonaná diagnostická 
biopsia heparu s histologickým nálezom nekazeifikujúcich granu-
lómov svedčiacich pre sarkoidózu. 

V októbri 2004 prišiel na Kliniku plicních nemocí a tuberkulózy 
FN Olomouc na overenie histologickej diagnózy, prípadne na zahá-
jenie príslušnej liečby. Bolo doplnené bronchoskopické vyšetrenie 
s bronchoalveolárnou lavážou (BAL) s normálnym nálezom prie-
tokovej cytometrie, vrátane CD4+/CD8+ v BAL tekutine (BALTe). 
Doplnená bola tiež gáliová scintigrafia p�úc s normálnou distrib-
úciou rádiofarmaka. Bol vykonaný zadopredný skiagram hrudníka 
bol bez zjavných ložiskových a infiltratívnych zmien (obrázok č. 1 
– PA RTG hrudníka), CT vyšetrenie hrudníka zo záverom: malé 
cípaté uzlíky v p�úcnom parenchýme a lineárne opacity zo zmno-
žením mediastinálnych lymfatických uzlín (obrázok č. 2 – HRCT 
nález s drobnými granulómami, lineárnymi opacitami a zmnože-
ním vnútrohrudných lymfatických uzlín). Funkčné vyšetrenia p�úc 
nevykazujú známky ventilačnej poruchy, je prítomný �ahko zvýše-
ný odpor v dýchacích cestách a �ahký pokles difúznej kapacity p�úc 
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subpopulácie T lymfocytov norma

CD3+ 1,67×109/  l 0,9–2,8

CD4+ 0,78×109/  l 0,4  –1,4

CD8+ 0,84×109/  l 0 – 0,9

CD4+/CD8+ 0,93 0,7–3

CD8+DR+ 10,9 % 1–  4

CD4+DR+ 7,3 % 1,5 –  4

Tab. č. 2: Hodnoty vyšetrenia CD znakov subpopulácie T 
lymfocytov v čase diagnostiky CVID

Obr. č. 1: PA RTG hrudníka

Obr. č. 2: HRCT nález s drobnými granulómami, lineárnymi 
opacitami a zmnožením vnútrohrudných lymfatických uzlín

norma

subpopulácia B Ly  CD19+ 7 % 7–23

fenotypizácia Leu CD19+23+ 0

CD16+/CD56+ 8 % 6 –20

Tab. č. 3: Hodnoty CD znakov u subpopulácie B lymfocytov 
a NK buniek v čase diagnostiky CVID

komplementový systém norma

C1q 83 mg /l 100 – 250

C3 0,69 g /l 0,5 –1,5

C4 0,26 g /l 0,15 – 0,5

C1 inhibitor 380 mg /l 150 – 350

Tab. č. 4: Hodnoty hladín jednotlivých zložiek komplementu 
v čase diagnostiky CVID
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pre CO meranej jednodychovou metódou. Laboratórne pretrváva 
elevácia hepatálnych enzýmov na úrovni 2 až 3-násobku normy, 
v KO nález v norme. Je zvýšená hladina SACE (71,6 U pri norme 
18 až 55 U) a vysoko zvýšená hladina sIL2R (4506 kU/l pri nor-
me 223–710 kU/l). 

Diagnóza generalizovanej sarkoidózy (p�úc, pečene, sleziny, vn-
útrobrušných lymfatických uzlín) bola stanovená na základe zobra-
zovacích metód, histologického nálezu nekazeifikujúceho granuló-
mu pečene, zvýšenej hladiny SACE, vysokej hladiny sIL2R, poklesu 
p�úcnej difúzie a negatívneho tuberkulínového testu. Následne 
v januári 2005 bola zahájená celková kortikoterapia Prednisonom 
v úvodnej dávke 40 mg (tbl)/d. Pri tejto liečbe došlo k pozvo�nému 
poklesu hodnôt hepatálnych enzýmov (ALT 2,6…1,28 µkat/l, AST 
1,47…0,85 µkat/l, GMT 9,28…4,4 µkat/l, ALP 5,04…2,88 µkat/l), 
poklesu SACE na normu (71,6…45,2 U), poklesu sIL2R 4506…
1508 kU/l), zlepšeniu hodnoty DLCO SB (6,7…8,2 mmol/kPa.min) 
a hlavne k ústupu klinických 'ažkostí. Počas liečby nedošlo k zvý-
šenému výskytu infekčných komplikácií napriek celkovej gluko-
kortikoidej liečbe.

Diskusia:
CVID a sarkoidóza sú dve nozologické jednotky, ktorých výskyt 

nie je až taký častý, preto je zaujímavé sledova' ich koincidenciu 
u jedného postihnutého. Naviac obidve ochorenia majú základ 
v imunologickej poruche, na strane CVID ide o primárny imuno-
deficit s neskorým prejavom, s poruchou humorálnej imunity, na 
strane sarkoidózy ide o poruchu regulácie T lymfocytov, teda o po-
ruchu celulárnej imunity.

Stretávame sa však s problémami diagnostiky týchto onemoc-
není. CVID je charakteristická svojim neskorším nástupom preja-
vov napriek tomu, že ide o primárny imunodeficit. Prejavuje sa ne-
špecifickými príznakmi, najčastejšie zápalmi dýchacích ciest a na 
diagnózu imunodeficitu sa myslí až po viacročnom, opakovane lie-
čenom infekte. Pochopeniu patogenézy poruchy tvorby protilátok 
napomáha Warnatzova klasifikácia CVID pod�a množstva prítom-
nosti pamä'ových B lymfocytov (CD27) a pod�a prítomnosti zrelých 
(CD21) či nezrelých B lymfocytov, ktorá vhodne naväzuje a dopĺňa 
delenie pod�a schopnosti B lymfocytov in vitro produkova' imuno-
globulíny, ktoré zaviedol Bryant a kol. (Warnatz et al. 2002). Hor-
šia prognóza je u postihnutých s prítomnými nezrelými formami 
B Ly, čo môže by' spôsobené bu@ poruchou diferenciácie B Ly vo 
včasných štádiách vývoja, neukončeným dozrievaním B Ly, ich pred-
časným intenzívnym vyplavením z kostnej drene do obehu (vtedy 
je pochopite�ne prítomná splenomegália pre hromadenie nezrelých 
B Ly v slezine), prípadne krátka živostnos' plazmatických buniek. 
Okrem najčastejších infekcií dýchacích ciest sa môžu vyskytova' 
aj 'ažké otitídy, sinusitídy, meningitídy, etiologickým agens bývajú 
stafylokoky, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, ureaplaz-
my, mykoplazmy, enterovírusy. Z postihnutia gastrointestinálneho 
traktu ide často o diarrhoe, gastritídu a karcinóm žalúdka, môže 
by' postihnutie Giardia lamblia či Campylobacterom. Je vyšší výskyt aj 
autoimúnnych ochorení ako trombocytopénia, hemolytická anémia, 
autoimúnna tyreoitída, systémový lupus erythematodes, Sjögrenov 
syndróm, myastenia gravis a iné. Základom liečby CVID je doži-
votná substitučná liečba intravenóznymi imunoglobulínmi, obvykle 
v dávke 400 až 600 mg / kg každé 4 týždne, eventuálne pod�a stavu 

pacienta, pričom hladina IgG v sére by nemala klesnú' pod 5 g /l. 
Nutná je liečba ATB pri zhoršení stavu, najlepšie pod�a dokázanej 
citlivosti, prípadne empiricky pod�a predpokladaného infekčného 
agens a samozrejme symptomatická liečba pod�a aktuálneho stavu 
pacienta. Prognóza je spravidla dobrá pri pravidelnom aplikovaní 
imunoglobulínov, dôležitá je včasná liečba prípadných komplikácií 
(Drent et al. 2005; Ondrejka et al. 2006).

Sarkoidóza je granulomatózne systémové ochorenie neznámej 
etiológie, kde dochádza k poruche regulácie Th1 a Th2 imunitnej 
odpovede na neznámy antigén pri hromadenií hypereaktívnych Th1 
lymfocytov v mieste zápalu s tvorbou epiteloidných granulómov 
zvyčajne bez centrálnej nekrózy. Podobne ako pri CVID, stretávame 
sa s istými diagnostickými 'ažkos'ami, pretože často ide o asym-
ptomatické ochorenie, alebo jeho prejavom sa nevenuje dostatočná 
pozornos' (sarkoidóza p�úc v štádiu hilovej lymfadenopatie, eryte-
ma nodosum, mikro- i makronodulárne formy kožnej sarkoidózy). 
Tieto menej závažné formy majú tendenciu k spontánnej remisii, 
preto sa môžeme domnieva', že počty postihnutých sú vyššie než 
uvádzajú literárne údaje. Najčastejšie postihuje dýchacie orgá-
ny (mediastinálne a hilové lymfatické uzliny, p�úcny parenchým, 
bronchy), potom kožu, ale aj parenchýmové orgány, oči, nervový 
systém, svaly, lymfatické uzliny a iné. Prognóza môže by' vážna pri 
postihnutí CNS, srdca, zadného očného segmentu, obličiek alebo 
sleziny. Môže sa vyskytova' lymfopénia, vzácnejšie anémia, pri hy-
persplenizme sa môže vyskytova' leukopénia a trombocytopénia. 
Postihnutie pečene pri sarkoidóze je pomerne časté. Nález epite-
loidných granulómov v pečeni môže by' sprevádzaný vzostupom 
hepatálnych enzýmov. Naš'astie, len vzácne dochádza k chronic-
kému progredujúcemu poškodeniu s cholestatickými rysmi a he-
patálnemu zlyhaniu. V liečbe sa uplatňujú hlavne glukokortikoidy 
per os, pri rezistencii ich možno použi' v pulznom podávaní, možno 
prida' iné imunosupresíva ako cytostatiká či antimalariká (Costa-
bel 2001; Kolek et al. 1998). V poslednom čase sa uplatňujú aj in-
hibítory TNF alfa.

Pri diagnostike týchto dvoch ochorení je nevyhnutné vykona' 
základné vyšetrenia ako detailný odber anamnézy (osobnej i ro-
dinnej), fyzikálne vyšetrenie, laboratórne vyšetrenia a pomocné 
vyšetrenia (RTG, HRCT-high resolution computed tomography, 
ultrazvukové vyšetrenie, nukleárna medicína, endoskopické vyše-
trenie) kvalitné imunologické vyšetrenie, pri CVID so zameraním 
na humorálnu imunitu, pri sarkoidóze so zameraním na celulárnu 
imunitu a jednotlivých pôsobkov imunokompetentných buniek. Pre 
sarkoidózu je zásadne prínosné HRCT s nálezom granulómov, opa-
cit, peribronchiálnych zhrubnutí, prípadne v neskoršej fáze ochore-
nia až fibrotizačných zmien p�úcneho tkaniva. Nepriekaznos' lym-
focytárnej alveolitídy a normálny pomer CD4+/CD8+ sarkoidózu 
nevylučuje. V liečbe CVID a sarkoidózy je vždy nutné myslie' na 
to, že na jednej strane podporujeme imunitnú odpove@(podávanie 
imunoglobulínov) a na strane druhej imunitnú odpove@ chceme 
potlači' (podávanie imunosupresív). Každopádne však pravidelne 
podávame imunoglobulíny i. v., pri potrebe potlači' celulárnu imu-
nitu môžeme podáva' malé dávky kortikosteroidov, či iných imu-
nosupresív. Samozrejme nezabúdame na ostatnú liečbu, či už an-
tibiotickú pri infekciách, alebo liečbu symptomatickú a podpornú 
(Ondrejka et al. 2006).

Tento náš prípad je zaujímavý tým, že vzh�adom na multior-
gánové postihnutie sarkoidózou boli úspešne podávané stredne 
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vysoké dávky kortikoidov bez zvýšenia počtu klinických prejavov 
infekcií.

Záver:
Súčasné postihnutie pacientov CVID a sarkoidózou nie je čas-

té, môžeme sa však s ním stretnú' v klinickej praxi. Preto je ne-
vyhnutné vedie' o možnosti súčasného výskytu týchto ochorení, 
o možnostiach diagnostiky a liečby. To je často problematické pre 
neskorší vývoj CVID a často nenápadný rozvoj sarkoidózy, ktorá 
môže prebehnú' bez rozpoznania. Nesmieme zabúda', že len dobrá 
spolupráca viacerých zainteresovaných odborníkov môže prinies' 
úspech v podobe úspešnej terapie, minimalizácie exacerbácií ak-
útnych zápalov a spokojného pacienta.
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Súhrn:
Autori prezentujú prípad 50-ročnej pacientky s alergickou vaskulitídou a granulo-

matózou, známou ako Churg-Straussovej syndróm (CSS). Klinické príznaky, postihnu-
tie horných dýchacích ciest, prítomnos) astmy bronchiale, eozinofílie v periférnej krvi, 
v bronchoalveolárnej tekutine, nasvedčovali na toto ochorenie. Diagnóza bola potvrde-
ná p-úcnou biopsiou pri videoasistovanej torakoskopii. Pacientka bola úspešne liečená 
kortikoidmi.

Summary:
Allergic vascullitis and granulomatosis – Churg-Strauss syndrome
The authors present a case of a 50 years old female patient with allergic vascullitis 

and granulomatosis known as Churg-Strauss syndrome (CSS). Clinical symptoms, upper 
airways affection, bronchial asthma, peripheral blood and bronchoalveolar fluid eosi-
nophilia supported this diagnose. The diagnosis was verified by lung biopsy during the 
video guided thoracoscopy. The patient was successfully treated with corticosteroids.

Novosadová, H., Majer, I. Alergická vaskulitída a granulomatóza – Churg-Straussovej syndróm. Kazuis-
tiky v alergologii, pneumologii a ORL 4, č. 1: 25 – 27, 2007.
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Alergická vaskulitída a granulomatóza
– Churg-Straussovej syndróm

Helena Novosadová, Ivan Majer
Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a FNsP, Bratislava

Úvod:
Churg-Straussovej syndróm (1alej len CSS) je multisystémové 

ochorenie definované prítomnos5ou astmy bronchiale, periférnou 
eozinofíliou a systémovou vaskulitídou malých ciev. Hoci ochorenie 
bolo pôvodne definované patológmi (v r. 1951 Jacob Churg a Lotte 
Straussová), vo väčšine prípadov sa diagnostikuje na základe klinic-
kých príznakov, pričom definitívne potvrdenie je na základe histo-
logického vyšetrenia. Je to zriedkavé ochorenie a jeho incidencia je 
2,4 až 6,8/1 milión obyvateEov (Noth et al. 2003). 

Etiológia ochorenia nie je známa, najpravdepodobnejše je spôso-
bené autoimunitným procesom. Spúš5ačmi môžu by5 inhalačné aler-
gény, vakcinácia, lieky. Tomu nasvedčujú zvýšené hodnoty IgE a ukla-
danie depozitov imunoglobulínov a komplementu v stenách ciev.

Klinické príznaky ochorenia závisia od štádia. V prvom, počia-
točnom štádiu ochorenia prevládajú príznaky alergickej rinitídy, re-
kurentnej sinusitídy a astmy bronchiale. Prejavy astmy môžu pred-
chádza5 vaskulitídu aj viacej ako 10 rokov. V druhom štádiu ochorenia 
sa pridružujú prejavy zo zvýšenej eozinofílie v krvi i v tkanivách (eo-
zinofílne pEúcne infiltráty – Löfflerov syndróm, eozinofílna pneu-
mónia, gastroenteritídy). V tre5om štádiu ochorenia do popredia sa 
dostávajú príznaky vaskulitídy, s postihnutím pEúc, nervového sys-
tému, svalov, kože, kĺbov, srdca, obličiek. Diagnostické kritériá na 
stanovenie diagnózy CSS vypracovala subkomisia American College 
of Rheumatology (Masi et al. 1990). Sú to: 

1. asthma bronchiale,
2. eozinofília, viac ako 10 % v diferenciálnom rozpočte,
3. mono- alebo polyneuropatia
4. prchavé pEúcne infiltráty
5. paranasálna sinusitída
6. biopsia obsahujúca nález ciev s extravaskulárnou eozino-

fíliou.
Ak sú splnené 4 z vyššie uvedených kritérií je diagnostická sen-

zitivita 85 % a špecificita 99 % (Masi et al. 1990). V diferenciálnej 
diagnostike treba odlíši5 CSS od iných vaskulitíd, najmä od We-
generovej granulomatózy (WG). Odlišuje sa hlavne prítomnos5ou 
astmy bronchiale, postihnutie obličiek je menej závažné než u WG, 
sinusitída je Eahšia, prevažne alergická, má však vyššiu frekvenciu 
kardiálneho postihnutia. Kým u CSS je pozitivita prevažne p-ANCA
protilátok, u WG sú prítomné c-ANCA. V počiatočnom štádiu ocho-
renia je treba CSS odlíši5 od eozinofílnych pneumónií. 

Kazuistika:
Predkladáme prípad 50-ročnej ženy, nefajčiarky, liečenej niekoEko 

rokov pre alergickú rinitídu, pre ktorú sa podrobila aj operácii. Bol 
jej extirpovaný polyp v Eavej maxilárnej dutine. Histologicky sa zis-
til zápalový infiltrát s účas5ou eozinofílov. Asi rok pred príchodom 
k nám na kliniku jej bola ambulantne diagnostikovaná astma bron-
chiale, pre ktorú užívala kombinovaný inhalačný preparát a prechod-
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ne aj p. o. kortikoidy. K nám bola odoslaná pre nezlepšujúci sa stav 
a v klinickom obraze prevládala slabos5, únava, chronická nádcha, 
dýchavica, kašeE a myalgie. Spirometricky sa zistila obštrukčná 
ventilačná porucha stredne 5ažkého stupňa so zníženou difúznou 
kapacitou na 60 % NH. 

Z laboratorných vyšetrení: FW 36/64, Hb: 110 g /l, Le: 7,6×109/l.
V diferenciálnom rozpočte 34 % eozinofilov. Abs. počet Eo v krvi: 
688. ANCA protilátky boli negatívne, IgE: 657,8 IU/ml. V spúte sa 
zistil alfahemolytický streptokok. Vykonali sme bronchoskopické vy-
šetrenie s bronchoalveolárnou lavážou. Tá zistila stagnáciu viskóznej 
mukopurulentnej sekrécie v segmentálnych vetvách dolnolalokových 
bronchov, stredného bronchu i v lingule. Analýzou BAL tekutiny sa 
zistil zvýšený počet Eo: 49 %, hodnota imunoregulačného indexu 
v BAL tekutine DC4/CD8 bola 1,66, v periférnej krvi 3,14. 

EKG vyšetrením zistený inkompletný pravoramienkový blok. 
Echokardiografia zistila zníženú ejekčnú frakciu Eavej komory na 50 % 

a tlak v AP sa určil na 40 torrov. Na röntgenovej snímke hrudníka sa 
zobrazili obojstranne v pEúcnom parenchýme nehomogénne infiltra-
tívne zatienenia, najmä v dolných pEúcnych poliach, splývajúce s tie-
ňom bránice (obr. č. 1). CT vyšetrením hrudníka s vysokou rozlišo-
vacou schopnos5ou potvrdené obojstranne pruhovité konsolidácie 
parenchýmu, prevažne peribronchovaskulárne. Mapovité arey GGO 
(ground glass opacities), zhrubnutie axiálneho a interlobulárneho 
interstícia a malý fluidoperikard (obr. č. 2 a 3). 

Na základe klinických prejavov a výsledkov vyšetrení sme u pa-
cientky suponovali Churg-Straussovej syndróm a indikovali biop-
siu pEúc. Tá bola vykonaná cestou videoasistovanej torakoskopie. 
V biop tickej vzorke popisuje patológ rôzne veEké epiteloidné gra-
nulómy s prítomnos5ou obrovských viacjadrových buniek. V cent-
rách granulómov sú nekrózy s početnými eozinofílnymi leukocytmi 
„eozinofílne mikroabscesy“. Rôzne veEké skupiny Eo sú aj v okolí 
malých ciev. V súlade s klinickými údajmi hodnotil patológ nález, 

ALERGICKÁ VASKULITÍDA A GRANULOMATÓZA – CHURG-STRAUSSOVEJ SYNDRÓM
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Obr. č. 2: CT nález u pacientky s Churg-Straussovej syn-
drómom (p-úcne okno)

Obr. č. 1: RTG snímka hrudníka u pacientky s Churg-Straus-
sovej syndrómom

Obr. č. 3: CT nález u pacientky s Churg-Straussovej syn-
drómom (mediastinálne okno)

Obr. č. 4: RTG snímka hrudníka po 4 mesačnej liečbe
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že ide o eozinofílnu granulomatózu a vaskulitídu (Churg-Strausso-
vej syndróm). 

Pacientke sme zahájili liečbu kortikoidmi, Prednison 1 mg/kg, 
inhalačným kombinovaným preparátom a imunomodulátorom 
Iso prinosin. Cielene bola preliečená ATB liečbou podEa výsledkov 
kultivácií spúta. 

Pri kontrolnom vyšetrení u nás, 4 mesiace od zahájenia liečby, 
pacientka subjektívne udávala zlepšenie stavu, slabos5 a únava ustúpi-
li. Spirometria bola bez ventilačnej poruchy, pozorovali sme vzostup 
vitálnej kapacity pEúc o 400 ml, zlepšenie RTG nálezu (obr. č. 4), flui-
doperikard ustúpil. Z laboratorných parametrov, došlo k zníženiu eo-
zinofílie v krvi na 10 %, IgE na 92,9 IU/ml. Echokardiografický nález 
bez zmien, neurologické vyšetrenie v norme. Postupne sa znižovala 
liečba kortikoidmi, v súčasnosti je na udržiavacej dávke 20 mg.

Diskusia:
CSS je multisystémové ochorenie definované prítomnos5ou 

astmy, periférnou eozinofíliou a vaskulitídou. Patrí k idiopatickým 
vaskulitídam s postihnutím malých ciev a s postihnutím prevažne 
pEúcneho parenchýmu. Na zjednotenie nomenklatúry systémo-
vých vaskulitíd sa v r. 1994 uskutočnila v Severnej Karolíne (USA) 
konferencia známa ako Chapel Hill Consensus Conference, ktorá 
vytvorila novú klasifikáciu spolu s definíciami jednotlivých vasku-
litíd (Jennette et al. 1994). Je to pomerne zriedkavé ochorenie, jej 
diagnostika nebýva 5ažká, pokiaE sa na toto ochorenie myslí. Hoci 
hlavne vo včasnom štádiu ochorenia môžu nasta5 diagnostické pro-
blémy. Naša pacientka spĺňala 5 zo 6 kritérií stanovených ACR na 
diagnózu CSS. Na diagnostiku nie je nevyhnutná histologizácia. 

Prognóza ochorenia je vo všeobecnosti dobrá, pri dlhodobom 

sledovaní sa remisia ochorenia dosiahla v 81 až 92 %, pričom re-
laps ochorenia sa zistil u 26 až 28 % pacientov (Solans et al. 2001). 
Guillevin a spol. analyzovali priebeh ochorenie u 96 pacientov s CSS, 
mortalita u pacientov bola 3,1 %. Zlú prognózu mali pa cienti s kar-
diálnym postihnutím (kardiomyopatia, infarkt myokardu), s po-
stihnutím gastrointestinálneho traktu (krvácanie, perforácia čreva) 
a s proteinúriou viac ako 1 g /24 hod. (Guillevin et al. 1999). Naša 
pacientka mala v čase diagnózy malý fluidoperikard, ktorý liečbou 
ustúpil. Vo všeobecnosti sa uznáva, že CSS má lepšiu prognózu ako 
Wegenerova granulomatóza. Prognóza ochorenia závisí od postih-
nutia ostatných orgánov (tab. č. 1).

Väčšina pacientov s CSS zodpovedá na liečbu kortikoidmi (úvod-
ná dávka 1 g   / kg hmotnosti), preto sú liekom prvej voEby. U pacientov 
s multiorgánovým postihnutím a zlou prognózou sa k liečbe okrem 
kortikoidov pridávajú cyklofosfamid p. o. 2 mg   /deň, alebo i. v. 0,6 g /m2

/ mesačne, cyklosporin 150 mg p. o. à 12 hod., azathioprine, interfe-
ron-alfa, imunoglobulin (Noth et al. 2003). U našej pacientky sme 
zaznamenali zlepšenie klinického stavu pri liečbe kortikoidmi.

Záver:
Na stanovení diagnózy alergickej vaskulitídy a granulomatózy 

(Churg-Straussovej syndróm), ako multisystémového ochorenia, sa 
môžu podieEa5 pneumológ, alergológ-imunológ, reumatológ, oto-
rinolaryngológ i patológ. Hlavným faktorom v diagnostických úva-
hách je prítomnos5 stredne závažnej astmy bronchiale v klinickom 
obraze. Doteraz sa nezistil patogenetický mechanizmus asociácie 
vaskulitídy s astmou. Na stanovenie diagnózy nie je nevyhnutná 
histologizácia. Za suficientnú liečbu sa považuje dlhodobá liečba 
kortikoidmi, minimálne 1 rok. Prognóza ochorenia býva dobrá.

Literatúra:
Guillevin, L., Cohen, P., Gayraud, M. et al. Churg-Strauss syndro-
me. Clinical study and long term follow up of 96 patients. Medici-
ne (Baltimore) 78, 1: 26–37, 1999.
Jennette, J. C., Falk, R. J., Andrassy, K. et al. Nomenclature of sys-
temic vasculitides. Proposal of international consensus conference. 
Arthritis Rheum. 37, 2: 187–192, 1994.
Lanham, J. G., Churg, J. Churg-Strauss syndrome. In: Churg, A., 
Churg, J. Systemic vasculitis. New York: Igaku-Shoin, 1991.
Masi, A. T., Hunder, G. G., Lie, J. T. et al. The American College of 
Rheumatology 1990 criteria for the classification of Churg-Strauss 
syndrome (allergic granulomatosis and angiitis). Arthritis Rheum 
33, 8: 1094–1100, 1990.
Noth, I., Strek, M. E., Leff, A. R. Churg-Strauss syndrome. The 
Lancet 361 (9357), 2: 587–594, 2003.
Solans, R., Bosch, J. A., Perez-Bocanegra, C. et al. Churg-Strauss 
syndrome: outcome and long term follow up of 32 patients. Rheu-
matology (Oxford) 40, 7: 763–771, 2001.

MUDr. Helena Novosadová
Klinika pneumológie a ftizeológie, LF UK a FNsP
Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
helena.novosadova@post.sk

ALERGICKÁ VASKULITÍDA A GRANULOMATÓZA – CHURG-STRAUSSOVEJ SYNDRÓM

orgánová manifestácia % pacientov

pEúcne infiltráty 72

mononeuritis multiplex 6

abdominálne bolesti 59

artritídy, artralgie 51

renálne postihnutie 49

purpura 48

kardiálne postihnutie 47

myalgie 41

erytema/urticaria 35

perikarditída 33

diarrhoe 32 

kožné noduly 30

pleurálny výpotok 29

hypertenzia 29

postihnutie CNS 27

krvácanie z GIT 18

renálne zlyhanie 9

Tab. č. 1: Klinická manifestácia Churg-Straussovej syndrómu 
(Lanham et al. 1991)
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Súhrn:
Kazuistika prezentuje prípad sedemročného dievčatka žijúceho na dedine v blíz-

kosti hnedouho-ných baní. V mieste bydliska je vysoká koncentrácia inhalačných aler-
génov, chovajú sa domáce zvieratá a holuby. Matka dievčatka je liečená na chronickú 
p-úcnu fibrózu.

Vyšetrenie malej pacientky potvrdilo obojstrannú p-úcnu fibrózu 1. až 2. štádia. Po 
liečbe perorálnymi i inhalačnými kortikoidmi stabilizácia procesu a možnos) postupné-
ho znižovania kortikoidnej terapie. Pacientka naKalej zostáva v sledovaní alergológa, 
imunológa, pneumológa.

Summary:
Exogenous allergic alveollitis
The case presents a 7 years old girl living in a village close to lignite mines. In the li-

ving place there is a high concentration of inhalational allergens and there are domestic 
animals and pigeons kept. Girl’s mother is treated for chronic pulmonary fibrosis. 

The examination of the little girl confirmed bilateral pulmonary fibrosis stage 1– 2. 
The treatment with systemic oral and inhaled corticosteroids resulted in a stable disea-
se and a possibility of gradual tapering off a steroid therapy. The patient is followed by 
allergy specialist, immunologist and pneumologist.

Matušková, A. Exogénna alergická alveolitída. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 4, č. 1: 
28 – 30, 2007.

K-účové slová:
� exogénna alergická 

alveolitída
� chronická p-úcna fibróza
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� chronic pulmonary 
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Exogénna alergická alveolitída

Anna Matušková
Detská ambulancia, Chrenovec

Úvod:
Etiológia a patogenéza 

Exogénna alergická alveolitída je ochorenie na báze alergickej 
reakcie najmä Arthusovho typu (III) a tuberkulínového typu (IV), 
kde sa rozvinú zápalové zmeny predovšetkým v oblasti pEúcneho 
interstícia (intersticiálna pneumónia – pneumonitis), alveolov a pe-
riférnych dýchacích ciest.

Sensibilizácia nastane po inhalácii organických častíc do alve-
ol, termofilných baktérií a plesňových spár. Diagnostika sa opiera 
o vyšetrenie bronchiálnej laváže (zvýšenie lymfocytov), biochemic-
ké vyšetrenie – zvýšenie IgG, špecifické protilátky IgG, IgA, IgM, 
precipitíny. Fyzikálny a röntgenový nález môžu by5 nenápadné.

Kazuistika:
Osobná anamnéza: die5a je z druhého tehotenstva, fyziologický 

priebeh gravidity. Pôrodná hmotnos5 2 900 g / 47 cm, v 41. týždni. 
V piatich rokoch hospita1izovaná na kožnom oddelení s diagnó-

zou: parapsoriasis varioliformis. V septembri 1994 katar horných ciest 
dýchacích, ordinovaný V-Penicilín. Teploty do 37,5 °C, dýchanie 

zostrené s ojedinelými vrzotmi, stav sa upravil po ôsmych dňoch. 
Od novembra znovu kašeE, nádcha, subfebrílie do 37,8 °C, prekr-
vené hrdlo, auskultačne dýchanie drsné s ojedinelými vrzotmi, pís-
kotmi v inspíriu, serózna nádcha. Ordinovaný V-Penicilín, neskôr 
Amoclen 3×500 mg. Stav sa po desiatich dňoch upravil. 

Začiatkom januára 1995 bola bledá, unavená, afebrilná, po-
kašliava, v anamnéze asi dvojtýždňové nechutenstvo s úpadkom 
hmotnosti 2,5 kg. Pri vyšetrení auskultačne dýchanie čisté, tachy-
kardia, bez tachypnoe a dyspnoe, lymphadenopathia reg. colli. RTG 
nález ukázal len zmnoženú brochovaskulárnu kresbu. Laboratórne 
vyšetrenia – zvýšený celkový bilirubín, Eahko zvýšené AST, leukocy-
ty, sedimentácia v norme. Hematologické vyšetrenie so záverom: 
hyperbilirubinémia, lymphadenopathia, pozitívne chladové proti-
látky, Paul Bunnel 1:  32. 

Následne hospita1izovaná na detskom oddelení pre únavový 
syndróm, ponámahovú dušnos5 a tachykardiu. V laboratórnych vy-
šetreniach sú zvýšené zápalové faktory (sedimentácia, leukocyty), 
zvýšené CIK, Latex 1:  320, Paul Bunnel negatívny, bilirubín v nor-
me, vyšetrenie na fokusy negatívne, očné pozadie s negatívnym ná-
lezom, sonografia lymfatických uzlín a brucha negatívne, na RTG 
pEúc zmnožená pEúcna kresba parakardiálne. PEúcne konzílium s ne-
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gatívnym výsledkom, reumatologické vyšetrenie bez objektivizácie 
artritídy, len známky hypermobility lak5ových kĺbov. 

Na tretí deň hospitalizácie sa auskultačne objavujú na pEúcach 
bilatelárne krepitujúce rachoty na vrchole inspíria. VzhEadom na 
osobnú a rodinnú anamnézu (matka má pEúcnu fibrózu) je vyslo-
vené podozrenie na idiopatickú pEúcnu fibrózu. Od 28. februára je 
hospitalizovaná na detskom oddelení FNsP v Banskej Bystrici. Ga-
magrafia pEúc v norme, CT vyšetrenie potvrdilo obojstrannú pEúcnu 
fibrózu 1. až 2. štádia. Bronchoskopicky je dokázané až 5-násobné 
zvýšenie počtu lymfocytov. Pacientka bola nastavená na Predniso-
lon a po dvoch rokoch je terapia doplnená o inhalačné kortikoidy 
pre pretrvávanie aktivity intersticiálneho procesu (BAL – vzostup 
percenta lymfocytov). 

Výsledky z poslednej hospitalizácie v októbri 2003 ukazujú 
stabilizáciu procesu, spirometriu v norme, CT pEúc negatívne, CIK 
v norme, precipitíny negatívne, pri bronchoskopii ružová sliznica, 
ústia voEné, nález stabilizovaný. 

VzhEadom na stabilizáciu zdravotného stavu je možné postupné 
znižovanie kortikoidnej terapie. Pacientka na1alej zostáva v sledo-
vaní alergológa, imunológa, pneumológa, jedenkrát ročne je robe-
ná bronchoskopia. 

Pre benígnu hyperbilirubinémiu je sledovaná na gastroentero-
logickej ambulancii. Dvakrát ročne má kontrolnú sonografiu obli-
čiek pre nefrokalcinózu prvého stupňa. Subjektívne je bez obtiaží 
je normostenická, bez dušnosti, toleruje dobre námahu, bez tachy-
kardie, chorobnost‘ je malá. Kortikoterapia je toho času vysadená. 
Kontroly sú ambulantné.

Diskusia:
Alergická exogénna alveolitída sa môže objavi5 v ktoromkoEvek 

veku, najmä však u dospelých (profesionálna expozícia). Nezávis-
le od vyvolávajúceho faktora alergické alveolitídy majú istý počet 
spoločných charakteristík: 

�  lézie distálnych dýchacích ciest, alveol a interstícia,
� interstícium je infiltrované mononukleárnymi bunkami, 

formuje sa granulóm, aktivita mikrofágov je zvýšená,
� prítomnos5 sérových protilátok, precipitínov, ktoré napá-

dajú vyvolávajúci prvok, chýba aktivácia – komplementu,
� IgE a eosinofília sú v chronickej forme ochorenia v norme,
� klinický priebeh je variabilný, rozlišujeme akútnu, sub-

akútnu a chronickú formu.

Medzi rizikové faktory patrí:
� intenzita expozície, veEkos5 prvkov (prvky majúce menej 

ako 5 µm dosiahnu hlbokú čas5 pEúc), ochorenie je častej-

šie u nefajčiara, existujú individuálne predispozičné faktory 
– atopický terén ani krvné skupiny alebo HLA k nim však 
nepatria.

Etiológia:
1.  inhalácia alergických alergénov (pEúca farmára, pEúca cho-

vateEa vtákov, ochorenie klimatizácie a zvlhčovačov vzdu-
chu, ochorenie chovateEov zvierat v laboratóriu, ochorenie 
výrobcov syra, pestovateEov hríbov, murárov, spracovateEov 
obilnín),

2.  inhalácia chemických prvkov (izokyanáty, čistiace prášky),
3.  reakcia na lieky (methotrexat).

Klinické príznaky: 
Pri akútnej forme sa objavujú 6 hodín po kontakte s alergé-

nom vo forme akútnej infekčnej pneumopatie. Ustupujú po 24 až 
48 hodinách, ale recidivujú v prípade nového kontaktu s alergé-
nom. Na RTG sú pruhovité intersticiálne infiltráty, auskultačne 
sú difúzne chrôpky. Pri chronickej forme sa príznaky objavujú 
náhle bez akútnej exacerbácie, pripomínajú idiopatickú fibrózu 
– dyspnoe, kašeE, nechutenstvo, chudnutie, asténia, chrôpky na 
konci inspíria, cyanóza, príznaky cor pulmonale s pravostran-
nou kardiálnou insuficienciou – príznaky dominujúce aj u na-
šej pacientky.

V diagnostike sa opierame o:
1.  laboratórne vyšetrenia – hyperleukocytóza s prevahou po-

lynukleárnych neutrofilov, eozinofíliou, zvýšené hodnoty 
sedimentácie, IgG protilátky, precipitíny, smerujúce proti 
danému antigénu, ale 40 až 50 % pacientov, ktorí sú asym-
ptomatickí, ale vystavení alergénu majú v sére precipitíny 
(je treba odlíši5 asthma bronchiale),

2.  funkčné vyšetrenie pEúc – pri akútnej forme sú známky ob-
štrukcie dýchacích ciest, pri chronickej forme je reštrikčná 
porucha ako prejav pEúcnej fibrózy,

3.  BAL – lymfocytóza (60 až 80 %) najmä typ CD 8 a zvýše-
né polynukleárne neutrofily, lymfocytóza nekorešponduje 
s aktivitou ochorenia,

4.  CT – umožňuje konkretizova5 lézie, ale nepotvrdzuje presnú 
diagnózu,

5.  RTG – je patologický až v 40 % akútnej formy, pri chronic-
kej forme je nález v superiórnych loboch, je nález bronchi-
ektázií a zhrubnutej steny bronchov, 

6.  provokačné testy – ich diagnostická hodnota je vynikajúca, 
sú však nebezpečné, treba ich preto používa5 len ak je dia-
gnostika zložitá a na oddelení. 

EXOGÉNNA ALERGICKÁ ALVEOLITÍDA
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Patologická anatómia je odlišná – pri akútnej forme sú alve-
olárne steny infiltrované polynukleárnymi bunkami, lymfocytmi, 
makrofágmi a plazmatickými bunkami. V alveoloch je exsudát 
a edém. V kapilárach alveol sú tromby, nie sú známky vaskulití-
dy. Pri chronickej forme je zápal v alveoloch a interstíciu s prítom-
nos5ou lymfocytov, plazmatických buniek a histiocytov, vytvárajú 
sa granulómy, granulomatózny zápal je aj v bronchioloch, v inter-
stítiu sú nekrotické zmeny.

Terapia spočíva v eliminácii alergénu a predovšetkým v kor-
tikoidnej liečbe, u detí 1–2 mg Prednisonu na kilogram telesnej 
hmotnosti, do normalizácie klinického, RTG a funkčného nálezu, 
bronchodilatačná terapia a niekedy je nutná oxygenoterapia. Medzi 
komplikácie patrí progresívna intersticiálna fibróza s respiračnou 
insuficienciou a chronické cor pulmonale s pravostrannou srdeč-
nou insuficienciou.

Záver: 
V prípade rýchlej terapie je prognóza vynikajúca. PokiaE však 

pokračuje kontakt s alergénom, ochorenie môže prejs5 do vážnej 
respiračnej insuficiencie. Chronická expozícia môže utlmi5 sym-
ptómy, čo môže by5 mylne považované za zastavenie progresie 
ochorenia.

EXOGÉNNA ALERGICKÁ ALVEOLITÍDA

MUDr. Anna Matušková
pediater
Detská ambulancia Chrenovec
E-mail: anna_matuskova@hotmail.com

Zoznam a vysvetlenie skratiek:

AST – aspartátaminotransferáza
IgA – imunoglobulíny A
IgE – imunoglobulíny E, IgG – imunoglobulíny G
IgM – imunoglobulíny M
BAL – bronchoalveolárna laváž
CIK – cirkulujúce imunokomplexy
HLA – Human Leucocyte Antigen
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Rinológia – choroby nosa a prínosových dutín
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Kozák Press, Martin, 2006. 1. vyd., 195×265 mm, váz., 339 strán, ISBN 80-96929-21-6

Distribúcia v SR: Ing. Martin Farkaš, KD Osveta, Jilemnického 57, 036 01 Martin, farkas@vydosveta.sk a v kníhkupectvách 
Osveta v Bratislave, Košiciach a Prešove;
v ČR: Internetové knihkupectví Kompas, http://www.galen.cz (tel.: 257 326 170; cena 1 290 Kč)

kazupneu_1_07.indd   30 27.3.2007   0:00:28



31KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL 1/2007

S D Ě L E N Í  Z  P R A X E

Souhrn:
Autor prezentuje kazuistiku jednasedmdesátiletého pacienta s endobronchiálním 

dlaždicobuněčným karcinomem pravého hlavního bronchu vyklenujícím se do trachey. 
Ve stadiu onemocnění, kdy byly vyčerpány všechny dostupné standardní léčebné metody 
a u nemocného progredovala dušnost, mu byl opakovaně intratumorózně aplikován roz-
tok bleomycinu. Po této léčbě došlo k výrazné lokální regresi nálezu a ústupu klinických 
obtíží. Díky tomuto postupu mohl pacient prožít celý další rok plně kvalitního života.

Summary:
Intratumoral administration of bleomycine
The author presents a case of a 71 years old patient with endobronchial squamous 

cell carcinoma of the right main bronchus bulging to trachea. The patient had been re-
peatedly administered bleomycine solution intratumorally in a stage of the disease when 
all available standard treatment methods were used up and the dyspnoea worsened. Fol-
lowing this treatment the tumor significantly regressed locally and clinical symptoms 
withdrew. Thanks to this procedure patient lived another year of full QOL.

Hadrava, M. Intratumorózní aplikace bleomycinu. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 4, č. 1: 
31 –  32, 2007.

Klíčová slova:
� endobronchiální 

karcinom
� bleomycin

Key words:
� endobronchial 

carcinoma
� bleomycine

Intratumorózní
aplikace bleomycinu

Martin Hadrava
OLÚ TRN, Martinovo údolí

Úvod:
Tumor plic je nejčastějším zhoubným nádorem u mužů a tře-

tím nejčastějším zhoubným nádorem u žen. Přes veškerý pokrok 
moderní medicíny se jedná o nádory obtížně léčitelné; s výjimkou 
včasné operace ostatní léčebné metody život pouze prodlužují. 
Kromě chemoterapie a radioterapie dnes existuje celá řada lokál-
ních léčebných metod, jejichž cílem je ulevit pacientovi od obtíží 
a zlepšit kvalitu jeho života. Patří k nim kryoterapie, elektroko-
agulace, léčba laserem, brachyterapie a fotodynamická terapie. 
Další možností lokální léčby je intratumorózní aplikace cytosta-
tik či koncentrovaného alkoholu. Ačkoli tento postup není obec-
ně přijat ani často používán, v níže uvedeném případě se ukázal 
jako šetrný a vysoce účinný.

Kazuistika: 
Pacient, muž ve věku 71 let, byl přijat na naše pracoviště v čer-

venci 1993. V osobní anamnéze arteriální hypertenze. Kouřil od 
20 do 42 let dvacet cigaret denně. Na začátku července 1993 byl 
na oddělení TRN v Liberci zjištěn tumor vycházející z pravého 
hlavního bronchu, již částečně obturující tracheu. Výsledek cy-
tologického vyšetření negativní. Pacient byl v Liberci ozářen dáv-

kou 45 Gy a absolvoval dva cykly chemoterapie. Po této léčbě byl 
přeložen do našeho ústavu k symptomatické léčbě.

Zde byla první bronchoskopie provedena 3. srpna 1993. Zjiš-
těna obturace pravého hlavního bronchu kulovitým endobron-
chiálním tumorem; histologicky prokázán dlaždicobuněčný kar-
cinom.

Nemocný byl přeložen na kliniku TRN Veleslavín k pokusu 
o rekanalizaci laserem. V období od srpna 1993 do ledna 1994 
bylo celkem čtyřikrát provedeno ošetření laserem a aplikovány 
další čtyři cykly chemoterapie.

U pacienta však progredovala dušnost, únava a hemoptýza. Dal-
ší lokální ani systémová terapie nebyla indikována. Dne 30. ledna 
1994 znovu přijat do našeho ústavu k symptomatické terapii.

Pro progredující dušnost byla počátkem února provedena 
bronchoskopie a zjištěna obturace pravého hlavního bronchu 
tumorem vyklenujícím se do trachey. Proto byl do tumoru apli-
kován fibrobronchoskopickou jehličkou ze čtyř vpichů bleomycin 
(1 ampule/15 mg, naředěná ve 4 ml fyziologického roztoku). Tato 
aplikace byla v březnu opakována ještě dvakrát. Následně došlo 
k výrazné regresi – v květnu zjištěna pouze obturace pravého 
horního lobárního bronchu, hlavní a spojný bronchus volný. Do 
srpna 1994 byl ještě třikrát aplikován bleomycin. Lokální nález 
se posléze stabilizoval. 
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Pacient žil kvalitním životem, zvládal procházky do příro-
dy, v mezičase pobýval plně soběstačný doma. Bronchoskopická 
vyšetření snášel velmi dobře, dokonce je pravidelně vyžadoval; 
v našem ústavu jich absolvoval celkem sedmnáct. Vyšetření byla 
prováděna vsedě, sám pacient již byl schopen zhodnotit lokální 
nález podle odrazu obrazu monitoru v ochranných brýlích vyšet-
řujícího lékaře.

Počátkem března 1995 došlo k náhlému zhoršení celkového 
stavu. Dne 12. března nastal exitus letalis.

Diskuse:
K aplikaci roztoku bleomycinu do tumoru jsme se rozhodli po 

konzultaci s onkologem a vzhledem k tomu, že všechny ostatní lé-
čebné možnosti byly vyčerpány. Regrese nádoru po aplikaci bleo-
mycinu umožnila pacientovi v období od března 1994 do března 
1995 rok plně kvalitního života.

Tento postup jsme s větším či menším úspěchem užili v ná-
sledujících letech v obdobných situacích u většího počtu pacientů. 
Na základě literárních zdrojů jsme vyzkoušeli také intratumorózní 
aplikaci 98% alkoholu.Výsledky této léčby byly méně přesvědčivé 
a aplikace alkoholu do tumoru byla navíc bolestivá, proto jsme od 
ní upustili. 

Intratumorózní aplikaci bleomycinu v posledních letech ne-
používáme, nebo5 tato metoda není obecně přijata a nechceme se 
dostávat do odborných či forenzních sporů.

Závěr:
Intratumorózní aplikace bleomycinu patří k méně užívaným způ-

sobům lokální paliativní léčby endobronchiálních plicních tumorů. 
Dle mých informací byla tato metoda v minulých letech používána 
spíše výjimečně pouze na několika pracovištích v naší republice. 

Přesto bych chtěl kolegy – zejména invazivní bronchology ze 
specializovaných center – vyzvat k zamyšlení a diskusi o této lé-
čebné modalitě, nebo5 se jedná o léčbu šetrnou, levnou, kdekoli 
dostupnou, použitelnou po vyčerpání všech standardních léčeb-
ných možností – a jak je patrno z této kazuistiky, zejména o léč-
bu účinnou.

MUDr. Martin Hadrava
OLÚ TRN Martinovo Údolí
471 54 Cvikov
E-mail: m.hadrava@seznam.cz

Vítězslav Kolek

80 let respirační medicíny 
v Olomouci (1927–2007)

Současná Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc ve svém odborném profilu sle-
duje trendy světové pneumologie. Charakteristickým zaměřením kliniky je péče o nemocné s in-
tersticiálními plicními procesy, moderní diagnostika a léčba tuberkulózy, cystické fibrózy, těžké-
ho asthma bronchiale a stenózy průdušnice, mezi priority kliniky patří také diagnostika a léčba 
bronchogenního karcinomu, známa je svou odbornou publikační i vzdělávací aktivitou. Světové 

úrovně dosahuje v oblasti výzkumu sarkoidózy. V rámci kliniky pracují dobře technicky i personálně vybavená pracoviště – spi-
rometrická laboratoř, laboratoř klinické cytologie, bronchologické pracoviště, laboratoř spánkové medicíny, řada specializova-
ných ambulancí, jednotka intenzivní péče...

Při příležitosti 80. výročí otevření prvního samostatného plicního zařízení v Olomouci (pavilón pro tuberkulózní nemocné 
v areálu Zemských ústavů v Olomouci) připravil současný přednosta kliniky prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. krásnou pub-
likaci prezentující historii a současnost respirační medicíny v olomoucké fakultní nemocnici. Úctyhodná současnost tak nevisí 
ve vzduchu, má své kořeny v 80leté historii. Tu autor publikace mapuje od vzniku nového plicního pavilónu Zemských ústavů 
v roce 1927, jež odborně vedl doc. František Votruba, přes válečné období, kdy ústav plnil úlohu i za německými vojsky zabrané 
pracoviště v Pasekách, po postupné poválečné budování současné podoby ústavu. 

Stručná historie představuje také hlavní vůdčí a odborné osobnosti, jež spoluvytvářely tvář kliniky. Je věnována všem, kteří 
za posledních 80 let pomáhali léčit nemocné a organizovat zdravotní péči o respirační nemoci v oblasti střední Moravy. Věřím, 
že by mohla být i inspirací pro současnou a budoucí generací pneumologů.

Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2007, ISBN 978-80-244-1855-8, vydání první, formát A5, 27 stran
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Funkční vyšetření plic – test

Stručná anamnéza:
57letý muž, 172 cm, 125 kg, nekuřák, mistr údržby, udává asi 

4 měsíce zhoršující se námahovou dušnost a únavu, nyní dušný již 
při chůzi po rovině. Dva roky v evidenci pneumologa s diagnózou 
CHOPN II. st., dále se léčí pro arteriální hypertenzi, ischemickou 
chorobu srdeční, diabetes mellitus 2. typu s obezitou kompenzo-
vaný dietou, hyperlipidémii. Současná léčba Symbicort turbuhaler 
200/6 2– 0 –2, Ecosal inhalační aerosol při dušnosti, dále tablety: 
Corinfar 10 mg , Isopelet 20 mg, Tenaxum, Sandonorm, Prestarium 
4 mg, Furosemid, Atoris 40 mg. Pacient klidově eupnoický, dýchá-
ní s prodlouženým exspiriem, s ojedinělými expiračními pískoty, 
TK 150/90 mmHg.

Zhoršování dechových potíží u pacienta 
s diagnózou CHOPN
Jarmila Fišerová

Tab. č. 1: Křivka průtok- objem, naměřené hodnoty

Graf č. 1: Křivka průtok- objem

parametr n.h. změř. % n.h.

FVC (l) 4,09 2,52 61,8

FEV1 (l) 3,25 1,92 59,0

FEV1 /FVC (%) 76,54 76,13

PEF (l/s) 8,26 2,24 27,1

MEF50 (l/s) 4,4 1,84 41,8

MEF25 (l/s) 1,67 1,01 60,6

Legenda: FVC – usilovná vitální kapacita, FEV1 – usilovně vydechnutý objem za 1. vte-
řinu, PEF – vrcholový výdechový průtok, MEF50, MEF25 – maximální výdechové prů-
toky na úrovni 50 a 25 % FVC

Zadání: 
a) Prove1te zhodnocení křivky průtok- objem.
b) Budete indikovat další vyšetření plicních funkcí, případně 

jiná vyšetření, která?

Hodnocení testu viz str. 34.
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prim. MUDr. Jarmila Fišerová
Oddělení funkčního vyšetřování, Masarykova nemocnice 
401 13 Ústí nad Labem
E-mail: jarmila.fiserova@mnul.cz

Funkční vyšetření plic – test

Hodnocení:
Hodnoty FVC a FEV1 jsou lehce až středně významně sníže-

né, poměr FEV1 /FVC v normě, výrazné snížení výdechových prů-
toků na počátku usilovného výdechu PEF, MEF75, MEF50, výrazné 
oploštění výdechové křivky průtok– objem (plató), naznačeno též 
oploštění nádechové křivky. Takový nález bývá u obstrukce v cen-
trálních dýchacích cestách.

parametr n.h. změř. % n.h.

SVC (l) 4,25 3,31 78

FVC (l) 4,09 2,52 61,8

FEV1 (l) 3,25 1,92 59

FEV1 / FVC % 76,54 76,13

FEV1 / SVC % 76,95 58,03

PEF (l/s) 8,26 2,24 27,1

MEF50 (l/s) 4,40 1,84 41,8

MEF25 (l/s) 1,67 1,01 60,6

R tot (kPa/ l.s) 0,30 1,22 405,8

sRAW (kPa.s) 1,18 3,18 270,6

RV (l) 2,28 1,77 77,9

ITGV (l) 3,45 2,16 62,5

TLC  (l) 6,66 5,08 76,3

RV/ TLC % 36,19 34,89

Tab. č. 2: Klidová spirometrie, křivka průtok-objem, celotělo-
vá pletyzmografie

Legenda: SVC – klidová vitální kapacita, FVC – usilovná vitální kapacita, FEV1 – usi-
lovně vydechnutý objem za 1. vteřinu, PEF – vrcholový výdechový průtok, MEF50,
MEF25 – maximální výdechové průtoky na úrovni 50 a 25 % FVC, R tot – celkový odpor 
dýchacích cest, sRaw – specifický odpor dýchacích cest (sRaw=Raw.TGV), RV – rezi-
duální objem, ITGV – nitrohrudní objem plynů na konci klidného výdechu, TLC – to-
tální plicní kapacita

Závěry pro praxi:
1.  Při hodnocení spirometrického vyšetření je nezbytné po-

soudit nejen absolutní, eventuelně procentuální hodnoty 
jednotlivých parametrů, ale vždy také tvar křivky. Můžeme 
odhalit nespolupráci pacienta při vyšetření, zářez na vý-
dechové části křivky nás upozorní na porušenou elastici-
tu, která se projeví kolapsem dýchacích cest při usilovném 
výdechu, vysokou úzkou smyčku nacházíme u restrikční 
ventilační poruchy, kdy jsou zachovány výdechové průtoky, 
ale je snížena hodnota vitální kapacity a nakonec oploštění 
křivky nás může vést k podezření na obstrukci ve velkých 
dýchacích cestách, jak tomu bylo v tomto případě.

2.  K posouzení ventilační poruchy je nutné hodnotit nejen usi-
lovnou vitální kapacitu a poměr FEV1/FVC, ale též poměr 
klidové inspirační vitální kapacity. Pokud bychom hodno-
tili u výše uvedeného pacienta jen hodnotu FEV1/FVC ná-
lez bychom mylně interpretovali jako restrikční ventilační 
poruchu, ale snížení poměru FEV1/SVC svědčí též pro ob-
strukci v dýchacích cestách.

3.  Zvýšení celkového odporu v dýchacích cestách nás informuje 
zejména o obstrukci v centrálních dýchacích cestách, perifer-
ní dýchací cesty se na této hodnotě podílí pouze z 15–25 %. 
U pacientů s CHOPN, kteří mají obstrukci převážně v peri-
ferních dýchacích cestách, mohou být tedy hodnoty celkové 
plicní rezistence v normě nebo jen mírně zvýšené.

4.  Pacient byl 2 roky dispenzarizován a léčen pro diagnózu 
CHOPN, došlo u něho ke zhoršování dušnosti, nejspíše 
v důsledku postupného růstu benigního nádoru. Pokud do-
jde u pacienta k náhlému zhoršení dechových potíží, měli 
bychom v diferenciálně diagnostické rozvaze na možnost 
nádoru myslet.

Skiagram hrudníku:
Parenchym plicní bez ložiskových změn, bránice hladká, zevní 

úhly volné, srdeční stín lehce rozšířen.

Bronchoskopické vyšetření:
Příčná obturace trachey 1– 2 cm pod hlasivkou v mebranózní čás-

ti tuhým navalitým útvarem, fibroskopem dále nelze proniknout. 

Histologické vyšetření excize z tumoru:
Nádorové buňky nezjištěny, benigní tumor mebranózní čás-

ti trachey.

CT plic a mediastina:
Bez ložiskových změn v plicním parenchymu, mediastinál-

ní struktury beze změn, povšechná dilatace srdečních oddí-
lů, intra luminální tumorózní expanze v rozsahu C6–7 velikosti 
28×14×16 mm nasedá na mebranózní stěnu trachey.

Doporučená vyšetření:
a)  bronchodilatační test
b)  celotělová pletyzmografie
c)  skiagram hrudníku
d)  bronchoskopické vyšetření

Hodnocení a výsledky
doporučených vyšetření:
Bronchodilatační test jsme provedli s Ecosalem (400 µg přes 

nástavec), test byl negativní, proto hodnoty neuvedeny.
Po doplnění celotělové pletyzmografie je patrné výrazné zvýšení 

odporů v dýchacích cestách, lehké snížení RV, ITGV, TLC, SVC je 
snížena méně výrazně než FVC a proto je patrné snížení poměru 
FEV1 / SVC. Je tedy přítomna lehká až středně těžká kombinovaná 
ventilační porucha s převahou obstrukční složky.
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Náš rozhovor

20. ledna 2007 se v pražském Top hotelu uskutečnila odborná 
konference pořádaná Pneumologickou sekcí ČAS. Program zahr-
nul dvě základní témata – bronchoskopii a chronickou obstrukční 
plicní nemoc. 

Lékařským hostem konference byl přednosta pneumologické kli-
niky FN v Motole Doc. MUDr. Jaromír Musil, CSc., který se ve 
své přednášce věnoval aktuálnímu pohledu medicíny na CHOPN. 
Odborné příspěvky sester, jež tvořily zbytek programu, byly zamě-
řeny k dílčím hlediskům bronchoskopie resp. CHOPN. Obsahovaly 
mimo jiné řadu kazuistik a byly zpracovány s velmi vysokou erudicí 
a hlubokou znalostí problematiky. Dva z příspěvků prezentujeme 
i v tomto čísle časopisu.

Mediálně se na konferenci prezentoval sesterský časopis Floren-
ce (nakladatelství Galén) a Kazuistiky v alergologii, pneumologii 
a ORL (nakladatelství GEUM). 

Hlavními organizátorkami konference byly představitelky Pneumologické sekce ČAS, Eva Feketeová a Bc. Eva Prchalová, kte-
rých jsme se zeptali na cíle a nejbližší plány jejich organizace.

Hovoříme s Bc. Evou Prchalovou a Evou Feketeovou

O odborném jednání pneumologických sester

Kdo se zúčastnil této konference a jaký byl její hlavní cíl?
Odpovídá Bc. Eva Prchalová
Konference se zúčastnilo 251 sester z celé České republiky. 

Největší zastoupení měly sestry z plicních pracoviš5, další početné 
skupiny tvořily sestry praktických lékařů a sestry z oboru alergo-
logie a pediatrie.

Cílem pořádané konference bylo seznámit účastnice s nejno-
vějšími poznatky v léčbě a ošetřovatelské péči u pacientů s chro-
nickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) a o činnosti broncho-
skopického pracoviště. Přednášky prezentovali odborníci z plicních 
a alergologických pracoviš5.

První blok přednášek nás seznámil se zajímavými kazuisti-
kami z oblasti dětské bronchologie, dále s náplní činnosti sest-
ry na bronchoskopickém pracovišti a s vyhláškou 195/2005 Sb., 
která upravuje zásady ošetřování endoskopů. Pozitivně hodnotím 
rozsáhlou diskusi nad tímto příspěvkem. Dále byla prezentována 
kazuistika věnovaná bronchoskopickému vyšetření u pacientky 
s podezřením na perforaci trachey a celý blok byl zakončen před-
náškou o možnostech sledování kvality péče na bronchoskopic-
kém pracovišti. 

Druhý blok nás seznámil s pohledem plicní sestry na CHOPN 
a na péči o pacienta s CHOPN na jednotce intenzivní péče. Další 
přednášky byly zaměřeny na péči o pacienta s obstrukcí, na sledo-
vání indexu tělesné hmotnosti a na možnosti odvykání kouření. 
(Kouření je nejčastější příčinou vzniku CHOPN.) Konec odborné-
ho programu byl věnován novým odborným doporučením v diag-
nostice a léčbě CHOPN.

Tato konference, rovněž jako další aktivity Pneumologické sek-
ce České asociace sester, byla určena k zajištění dalšího vzdělávání 

nelékařských zdravotnických pracovníků. Všechny přednášky byly 
orientovány na zvyšování odborných znalostí. Získané znalosti po-
mohou aplikovat nové léčebné a ošetřovatelské poznatky do pra-
xe, a tak v konečném důsledku zefektivní a zkvalitní poskytovanou 
ošetřovatelskou péči o naše pacienty.

Jaké má Pneumologická sekce ČAS další plány v edukač-
ních a vzdělávacích aktivitách?

Odpovídá Eva Feketeová
Pneumologická sekce ČAS je nejmladší, ale ne nejmenší a ur-

čitě ne pasivní sekcí ve velké společnosti „starších“ sekcí nebo 
regionů, které tvoří jedinou odbornou profesní organizaci sester 
a zdravotnických pracovníků nelékařských profesí v ČR – Českou 
asociaci sester (ČAS). Je otevřenou organizací pro všechny střed-
ní zdravotnické pracovníky pracující v ČR. 

ČAS má již téměř 24 000 členů, počet členů naší sekce se blí-
ží ke dvěma stům. ČAS je členem světové organizace sester INC 
– Intermational Council of Nurses a členem EFN – Evropské fe-
derace sester.

Cílem pneumolgické sekce je podporovat a zvyšovat odbornou, 
morální a etickou úroveň členů a tím zvyšovat úroveň kvality péče. 
Chtěly bychom se aktivně podílet a podporovat rozvoj moderního 
ošetřovatelství. Informovat o nejnovějších vědeckých poznatcích 
a doporučených postupech v ošetřovatelství a začlenit je do běžné 
praxe. K dosažení těchto cílů nám budou nápomocny plánované 
konference sester organizované pneumologickou sekcí nebo ve 
spolupráci s některými pneumologickými pracovišti či s Českou 
iniciativou pro astma (ČIPA) i Českým občanským sdružením pro-
ti chronické obstrukční plicní nemoci (ČOPN).

Eva Feketeová Bc. Eva Prchalová
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Souhrn:
Příspěvek shrnuje fakta o historii kouření, epidemiologii a vlivu na lidské zdraví. Po-

drobně probírá možnosti náhradní nikotinové terapie a zmiňuje i nenikotinové farmako-
logické možnosti léčby závislosti na tabáku (bupropion, vareniklin, vakcinace). 

Problematiku dokládá kazuistika pacienta s CHOPN, který po zanechání kouření 
(za pomoci terapie bupropionem) výrazně zlepšil svůj stav, redukoval počet exacerbací 
a hospitalizací pro tuto chorobu.

Summary:
Possibilities of smoking cessation 
The paper summarizes the facts of smoking history, epidemiology and its influence 

on human health. It discusses in details the possibilities of nicotine replacement thera-
py and mentions non-nicotine pharmacologic alternative treatment of tobacco addicti-
on (bupropion, varenikline, and vaccination). 

The issue is supported by a case of a COPD patient who significantly improved his 
condition, reduced the number of exacerbations and hospitalizations caused by COPD 
after smoking cessation (with bupropion treatment).

Macháčková, M. Možnosti odvykání kouření. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 4, č. 1: 36 –  38, 
2007.
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Možnosti odvykání kouření

Monika Macháčková
Oddělení respiračních nemocí, LERYMED spol. s r. o., Praha

První vzdělávací akcí v tomto roce byla tato konference. Ná-
sledovat bude v rámci XI. Hradeckých pneumologických dnů
27. – 28. dubna 2007 sesterská sekce s bohatým odborným pro-
gramem organizovaná vrchní sestrou Plicní kliniky FN v Hradci 
Králové Bc. Evou Prchalovou ve spolupráci s naší sekcí.

Největší akcí pneumologické sekce bude další konference ses-
ter 2. června 2007 opět v Top hotelu v Praze, která bude věnována 
aktualizovaným světovým doporučeným postupům v diagnosti-
ce a léčbě astmatu GINA 2006 a funkčnímu vyšetření plic. Účast 
přislíbili přední čeští astmatologové primářka MUDr. Jarmila Fi-
šerová z Laboratoře funkčního vyšetření z Masarykovy nemocni-
ce v Ústí nad Labem a primář MUDr. Viktor Kašák z Oddělení 
respiračních nemocí LERYMED spol. s r. o. Praha.

Hlavní sestra dětské léčebny ve Cvikově Helena Rampouchová 
pořádá v prostorách léčebny ve spolupráci s naší sekcí již 2. kon-
ferenci sester 21. září 2007.

Vzdělávací akce zakončí velká konference sester o astmatu 

organizovaná ČIPA letos poprvé ve spolupráci s pneumologickou 
sekcí ČAS. Tato konference je dvoudenní, proběhne 16. – 17. lis-
topadu 2007 v Top hotelu v Praze. Tématem této konference je 
„Dušnost není vždy astma, dušnost z různých pohledů, astma od 
kojenců po seniory“.

Důležitým cílem a přáním pneumologické sekce je podporovat 
přednáškovou a publikační činnost svých členů.

V únoru (15. 2. 2007) v rámci Fóra delegátů proběhnou volby 
do Prezídia ČAS na další čtyřleté období a budou schvalovány pře-
pracované stanovy ČAS a všechny řády. Pneumolgická sekce bude 
zastoupena dvěmi delegátkami.

„Hrdost a příslušnost k naší profesi“ je mottem ČAS. Sestry 
a zdravotničtí pracovníci nelékařských profesí jsou nejpočetnější 
skupinou ve zdravotnictví a poskytují největší část přímé péče o pa-
cienty. Poskytujme péči našim pacientům na vysoké odborné úrovni, 
ale dělejme to lidsky a empaticky. Poslouchejme a mluvme s našimi 
pacienty. To je největší prioritou nejen pneumologické sekce ČAS.
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MOŽNOSTI ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ

Epidemiologie a vliv kouření na zdraví
Během 20. století zemřelo na následky kouření 100 milionů 

lidí. V celosvětovém měřítku zemře v důsledku požívání tabáku 
ročně více než 3 miliony osob, to je každých deset vteřin jeden 
lidský život. Cigarety jsou jediným spotřebním zbožím, použije-
-li se k účelu, ke kterému bylo vyrobeno, způsobujícím smrt a to 
celé polovině svých konzumentů.

Z historie kouření víme, že ve starověku a středověku lidé 
tabák neznali. Počátky samotného kouření mají však kořeny 
v dobách již velmi dávných. Ke kouření byly používány vonné 
listy, různé drogy a koření. Tabák ke kouření začali jako první 
používat Indiáni. Do Evropy ho přivezli námořníci Kryštofa Ko-
lumba v roce 1492 a byl využíván jako léčivo. Pěstovat se začal 
v Portugalsku roku 1556. Nejčastěji byly ke kouření využívány 
dýmky resp. většinou jedna, která kolovala v kruhu; doutníky 
a cigarety se začaly vyrábět až v roce 1830. Cigarety nyní vytla-
čují ostatní způsoby kouření a to hlavně díky jejich rychlému 
a jednoduchému použití.

Kouření má významně negativní vliv na zdraví lidí. Podílí se 
na vzniku asi 24 nemocí tří skupin. Způsobuje 20 % kardiovasku-
lárních onemocnění, ta jsou v naší republice příčinou 56 % úmrtí. 
Dále způsobuje 30 % nádorových onemocnění, ta jsou u nás pří-
činou 22 % úmrtí; nejvýraznější podíl má kouření na vznik rako-
viny plic a to 90 %. Způsobuje také 75 % chronických plicních ne-
mocí, především chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). 
Ve světě kouří 1,25 miliardy lidí z toho dvě třetiny v rozvojových 
zemích. V České republice kouří 32 % populace (35 % mužů, 
27 % žen). V populaci 18letých je 40–50 % kuřáků a v populaci 
15–16letých až 20 % kuřáků. Varovný je také stoupající trend kou-
ření adolescentů a mladých osob, a to zvláště u osob ženského 
pohlaví. Lékaři a sestry hrají důležitou roli jako vzor chování jak 
pro své sociální okolí, tak pro své pacienty. Zatímco v západních 
zemích kouří dnes asi 3 % lékařů a kolem 20 % sester, u nás je to 
desetinásobek v případě lékařů, tj. 30 % a dvojnásobek v přípa-
dě sester tj. 40 %.

Tabákový kouř se skládá z více než 4 000 látek (64 kancero-
genů), ostatní složky působí jako mutageny, iritancia, alergeny 
a jedy. Až 30 % kuřaček kouří i během gravidity a to může velmi 
negativně zasáhnout do fetálního vývoje plic. Prenatální expozice 
matky je dokonce škodlivější než expozice postnatální; a chlapci 
jsou zranitelnější než dívky. Novorozenci aktivních kuřaček mají 
nižší porodní váhu o 200–250 g a zvýšené riziko snížené funkce 
imunitního systému.

Závislost na nikotinu
Kouření není zlozvyk, kouření je závislost. Začíná závislostí 

sociální, která vzniká v určité společnosti ve věku 12–13 let. První 
cigareta obvykle napomáhá překlenutí rozpaků a usnadňuje komu-
nikaci s okolím. Při stále se opakujících situacích, kdy kuřák sahá 
po cigaretě (ke kávě, po jídle, při telefonování, čekání na autobus) 
se vyvíjí závislost psychická. Většinou do dvou let od zahájení 
kouření se vyvine závislost fyzická neboli drogová. Tato závislost 
je podobná závislosti na kokainu či heroinu! Neexistuje jiná dro-
ga, kterou je možné tak často a legálně aplikovat a ze které by měl 
stát i výrobce legální zisk.

Možnosti náhradní nikotinové terapie
Náhradní nikotinová terapie pomáhá pacientovi při odvykání 

kouření. Je jednou ze součástí komplexní terapie závislosti na ta-
báku, napomáhá potlačit abstinenční příznaky a zvyšuje úspěšnost 
při odvykání kouření.

V současné době náš trh nabízí několik preparátů použitel-
ných v této terapii.

Náplast s nikotinem 
Zajiš5uje stálou hladinu nikotinu v krvi. Uvolňuje nikotin po 

dobu její aplikace, má konstantní množství nikotinu, tj. 15 mg, 
10 mg a 5 mg, resp. 21 mg, 14 mg a 7 mg. Nástup maximálního 
efektu je za několik hodin. Existují náplasti s 24hodinovou apli-
kací (NiQuitin CQ) a 16 hododinovou aplikací (Nicorette patch). 
Oba druhy mají rozdílnou konstrukci a jiné množství nikotinu. 
Náplast se aplikuje ráno po probuzení na suchou nemastnou a ne-
ochlupenou část těla, nejlépe na vnitřní stranu paže, předloktí či 
na krajinu ledvin, hýždí. Na těle se vyberou nejméně 4 místa na 
které se pak střídavě vždy po několika dnech lepí.

Žvýkačka s nikotinem (Nicorette gum, Nicorette mint) 
Nikotin se uvolňuje žvýkáním a vstřebává se bukální sliznicí, 

obsahují 2 mg nebo 4 mg nikotinu a asi polovina dávky se vstře-
bá. Způsob žvýkání je přesně určený a je nutno žvýkat každou 
1–2 hodiny po dobu 3 měsíců.

Plastová špička (Nicorette inhaler)
Do špičky se vkládají nikotinové kapsle, které se po uzavření 

špičky z obou stran otevřou a kuřák může inhalovat nikotin. Během 
80 potáhnutí ze špičky, lze šlukovat i nešlukovat, se získá dávka 
nikotinu odpovídající 4–5 cigaretám. 

Nosní spray s nikotinem 
Touto cestou aplikovaný nikotin (1 mg nikotinu) se dostává do 

mozku téměř tak rychle, jako při kouření cigarety. U tohoto pre-
parátu dochází k výrazným vedlejším účinkům (pálení, slzení).

Sublinguální tableta (Microtab)
Dává se pod jazyk a nechá rozplynout. Tableta obsahuje 2 mg 

nikotinu a rozpustí se během 20–30 minut. Aplikuje se podle po-
třeby (stres, chu5 na cigaretu).

Před začátkem používání náhradní nikotinové terapie je nutné 
poradit se s lékařem nebo navštívit přímo protikuřáckou poradnu 
s odborníky na odvykání kouření.

Další farmakoterapeutické možnosti
Další možností pomoci při odvykání kouření je nenikotinová 

farmakologická léčba bupropionem (Zyban). Tento preparát prav-
děpodobně účinkuje přímo na mozkové receptory odpovědné za zá-
vislost, významně snižuje abstinenční příznaky a pomáhá zvládnout 
neodolatelnou touhu po cigaretě. V září 2006 byl v ČR registrován 
preparát vareniklin (Champix), který působí jako částečný agonista 
nikotinových receptorů alfa4beta2. Na trhu bude dostupný od úno-
ra 2007. Vyvíjena je protinikotinová vakcína, jejíž účinek spočívá 
ve stimulaci produkce protilátek, které se naváží na nikotin a tím 
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mu znemožní prostup do mozku. Při odvykání 
se také využívá alternativních metod jako jsou 
akupunktura a hypnóza. Tyto metody však člo-
věku pomohou pouze psychicky, ale nezbaví ho 
fyzických abstinenčních příznaků.

Kazuistika:
Muž, 60 let, vysokoškolák, je léčen na na-

šem oddělení pro chronickou obstrukční plic-
ní nemoc stadium III. Kuřák s celkovou náloží 
430 000 cigaret. V letech 1986  – 2002 navště-
voval naše oddělení pro obtíže až 20krát ročně, 
kdy mu byly aplikovány bronchodilatační infú-
ze a inhalace. Trvale užíval mnoho léků – inha-
lační kortikosteroidy (IKS), bronchodilatancia, 
expektorancia a také antibiotika (ATB). V tom-
to období byl 12krát hospitalizován a od roku 
2001 je pacient v plném invalidním důchodu. 
Pokoušel se dvakrát přestat kouřit, poprvé vydr-
žel nekouřit půl a podruhé tři čtvrtě roku.

Dne 29. května 2002 byla u pacienta za-
hájena 3 měsíční léčba Zybanem. Od 7. červ-
na 2002 pacient nekouří. Jeho stav se výrazně 
zlepšil, naše oddělení navštěvuje k doplnění 
léků a pouze jedenkrát mu byla aplikována in-
halace při exacerbaci CHOPN. V současné době 
užívá Spiriva cps. 1- 0 -0, Symbicort Turbuhaler 
200/6 µg 2- 0 -2, Euphyllin 300 mg 1- 0 -1, Be-
rodual N aer. podle potřeby. Na současné pa-
cientově spirometrii přetrvává těžká obstruk-
ce (obr. č. 1).

Přestat kouřit je velice obtížné, ale na pří-
kladu našeho těžce závislého pacienta je vidět, 
že pokud se pacient skutečně rozhodne a chce 
přestat kouřit, lze to, za pomoci nenikotinové farmakologické léč-
by nebo náhradní nikotinové terapie, dokázat. Význam zanechání 
kouření pro prodloužení délky života jen nezpochybnitelný (viz 
tabulka č. 1). 

Závěr:
Kouření tabáku představuje riziko na jehož následky umírá 

ročně v ČR 22 000 lidí. Přestat kouřit má smysl a to v jakémkoli 
věku, zejména přestane-li kuřák ještě dřív, než onemocní rakovi-
nou nebo jinou závažnou nemocí z kouření. Při zanechání kouření 
je kuřákovi odměnou zlepšení zdraví a prodloužení života a osvo-
bodí se od závislosti.

Literatura: 
Feketeová, E. Chci přestat kouřit. Alergie, astma, bronchitida 5, 
1: 24–26, 2002.
Kašák, V. Chronická obstrukční plicní nemoc. Farmakoterapie pro 
praxi. Praha: Maxdorf, 2006. 
Králíková, E., Kozák, J. T. Odvykání kouření v denní praxi pneumo-
loga. Praha: Maxdorf, 1997.
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Obr. č. 1: Křivka průtok/objem – 2006

Věk zanechání kouření 60 50 40 30

Přidaná léta života 3 6 9 10

FVC 93 % NH

FEV1 43 % NH

PEF 41 % NH

Tab. č. 1: V každém věku se vyplatí zanechat kouření
(dle: Kašák 2006, cit. data ERS, Glasgow 2004.)

Monika Macháčková
LERYMED, spol. s r. o. 
Antala Staška 80, 140 00 Praha 4
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Souhrn:
Kazuistika 12leté dívky s vrozenou anomálií velkých cév s útlakem dýchacích cest 

poukazuje na význam bronchoskopického vyšetření u dětí s protrahovaným kašlem a tr-
valým nálezem obstrukce dýchacích cest při spirometrickém vyšetření.

Summary:
Bronchoscopy in children 
The case of a 12 years old girl with inborn anomaly of big vessels and compression 

of airways demonstrates the significance of the bronchoscopy in children with chronic 
cough and permanent airways obstruction in spirometry.

Chrudimská, J. Bronchoskopie u dětí. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 4, č. 1: 39 –  40, 
2007.

Klíčová slova:
� bronchoskopie
� obstrukce dýchacích cest
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Bronchoskopie u dětí

Jana Chrudimská
Dětské oddělení, FN Na Bulovce, Praha

Úvod: 
Bronchoskopie je vyšetření dýchacích cest pomocí přímého po-

zorování přístrojem. Flexibilním fibrobronchoskopem lze vyšetření 
provádět již u dětí od novorozeneckého věku v celkové nebo lokální 
anestezii. Přínosem vyšetření je nejen aspekce dýchacích cest, ale 
také možnost odběru biologického materiálu a jeho následné cyto-
logické, histologické nebo mikrobiologické vyšetření. 

Indikací k bronchoskopii v dětském věku jsou opakované nebo 
persistující pneumonie, atelektáza, hemoptýza, nejasný stridor, 
protrahovaný kašel a suspektní aspirace cizího tělesa. Je-li pode-
zření na aspiraci cizího tělesa, je výhodnější provést vyšetření ri-
gidním bronchoskopem, který umožňuje snažší odstranění tělesa. 
Vhodné je bronchoskopické vyšetření také u dětí s obtížně léči-
telným astmatem, při podezření na vrozenou cévní anomálii nebo 
anomálii dýchacích cest. Fibrobronchoskopii provádíme také při 
podezření na intersticiální plicní onemocnění k získání broncho-
alveolární laváže. 

Flexibilní přístroj lze také využít při obtížné intubaci, při zavá-
dění stentů, v laserové terapii.

Kazuistika: 
Pacientka byla doporučena k vyšetření v naší pneumologické 

ambulanci pro střední až těžkou obstrukci dýchacích cest a nezti-
šitelný, suchý, dráždivý kašel.

Ve čtyřech letech začala navštěvovat mateřskou školu a od té 
doby mívala vždy 2–3krát do roka suchý, dráždivý kašel, trvající 
vždy několik týdnů. Nikdy nebyla dušná, neměla poslechový nález 
a zpravidla byla afebrilní.

V šesti letech byla poprvé vyšetřena na alergologii. Matka také 
udávala, že holčička hůře zvládá fyzickou námahu. Byly provedeny 
kožní testy s negativním výsledkem, spirometrie s nálezem cent-
rální i periferní obstrukce dýchacích cest. Imunologické vyšetření 
prokázalo snížení IgG. Byla nasazena imunoterapie a inhalační kor-
tikosteriody. Spirometrická křivka zůstala při léčbě nezměněna, ale 
zdravotní stav děvčátka se zlepšil. Kašel se objevoval maximálně jed-
nou do roka, bez subjektivních potíží byla i při fyzické zátěži. Rodiče 
sami proto přechodně inhalační protizánětlivou léčbu vysadili.

V 10 letech věku došlo ke zhoršení stavu. Každé dva měsíce 
se objevovaly respirační infekty se záchvaty suchého, dráždivého 
kašle. Stav se nezlepšoval, i když dívka opět užívala antiastmatic-
kou léčbu a opakovaně jí byla nasazena i antibiotika. Spirometrická 
křivka na léčbu nereagovala a bez odezvy bylo i podávání broncho-
dilatačních léků. Rentgenový nález byl v normě.

Na naše pracoviště přišla poprvé v 11 letech. Dráždivě, dunivě 
kašlala, spirometrie vykázala těžkou, převážně centrální obstrukci, 
bez odpovědi na bronchodilataci. Hodnoty spirometrického měře-
ní: FVC 100 % n. h., PEF 43 % n. h., FEV1 61 % n. h., MEF 30  –  46 % 
n. h. (obr. č. 1). Pro akutní sinusitidu nejprve přeléčena antibiotiky 
a kortikosteroidy per os. 

Bronchoskopie byla provedena po odléčení akutního infektu. 
Při vyšetření bylo zjištěno, že trachea je šterbinovitě zúžená a ma-
latická, pravá hlavní průduška stenotická, další větvení průdušek 
bylo již bez anatomických odchylek. Sliznice v celých dýchacích 
cestách byly zarudlé, hlavně hrtan dlouhotrvajícím kašlem hodně 
iritovaný. Bronchoskopický nález potvrdil podezření na možnou 
cévní anomálii (obr. č. 2).

Pro potvrzení diagnózy byla nutná další vyšetření. Jednalo se 
o rentgenové vyšetření s kontrastní látkou, polykací akt: výrazná im-
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S E K C E  S E S T E R

prese na zadní stěně jícnu v délce 3 cm (obr. č. 3). Provedená echo-
kardiografie podezření na cévní anomálii potvrzovala. Posledním 
vyšetřením byla magnetická rezonance hrudníku. Závěr vyšetření: 
pravostranný aortální oblouk a atypický průběh levé arteria subcla-
via – cévní struktury působí útlak trachey a pravého bronchu. 

Pro tyto nálezy bylo navrženo operativní řešení. Dívka byla pře-
dána do péče kardiochirurgické kliniky. Byla operována ve 12 letech, 
asi rok po prvním vyšetření v naší ambulanci. Ve 14 letech věku 
byla provedena kontrolní bronchoskopie. Zúžení pravé hlavní prů-
dušky a průdušnice přetrvávalo, na sliznici nebyly známky zánětu. 
Hodnoty spirometrických vyšetření zůstaly nezměněné.

V současné době je pacientka zcela bez obtíží a bez léčby.

Závěr:
Kašel, obtíže při tělesné zátěži a obstrukce v dýchacích cestách 

v dětském věku mohou mít řadu příčin. Nejčastější příčinou bývá 
průduškové astma.V nejasných a na léčbu nereagujících případech 
je nutno pomýšlet na vzácnější choroby, jakými jsou cévní anomálie, 
způsobující útlak dýchacích cest. U těchto pacientů je vhodné kom-
plexní vyšetření, včetně bronchoskopie a zobrazovacích metod. 

Literatura:
Chernick, V., Boat, T. F., Wilmott, R. W., Bush, A. Kendig’s Dis-
orders of The Respiratory Tract in Children. 7. vydání. Saunder
Elsevier, 2006.
Wang, K. P., Mehta, A. C., Turner jr., J. F., Turner, J. F. Flexible Bron-
choscopy. 2. vydání. New York: Blackwell Publishing, 2004.
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Obr. č. 1: Spirometrická křivka: centrální i periferní ob-
strukce

Obr. č. 2: Pohled do štěrbinovitě zúžené trachey

Obr. č. 3: Rentgenový snímek jícnu – polykací akt

Jana Chrudimská
Dětské oddělení
FN na Bulovce
Budínova 2, 180 81 Praha 8
E-mail: janachru@centrum.cz
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Představujeme

Cvikov v podhůří Lužických hor vznikl z vesnice, která byla založena v rozšířeném údolí 
Boberského potoka na staré obchodní cestě vedoucí z nitra Českého království přes Českou 
Lípu do Žitavy. První zmínka o tomto místě pochází z roku 1352, kdy zde již stál farní 
kostel. Odborný léčebný ústav tuberkulózy a respiračních nemocí, který navštívíme, vyrostl 
za periferií města v malebném údolí, v osadě zvané Martinovo údolí.

Naším zasvěceným průvodcem, jemuž pokládáme otázky týkající se krajiny, minulosti 
a přítomnosti ústavu i života a práce jeho pracovníků, je MUDr. Martin Hadrava.

v rozhovoru s prim. MUDr. Martinem Hadravou

OLÚ TRN Martinovo údolí

Obklopuje vás zalesněná krajina, krásná jistě v každém 
ročním období. Pro vaše nemocné i pro pracovníky ústavu 
je důležitá otázka čistého ovzduší. Mohl byste se k ní vy-
slovit?

Náš ústav se opravdu nachází v ekologicky optimálním pro-
středí, které nám vyhovuje. Údajně leží v koridoru, kudy proudí 
čistý vzduch od Baltského moře. Kdysi jsme v době maximálních 
exhalací uprostřed zimy monitorovali hladiny oxidů síry a dusíku. 
Naše hodnoty odpovídaly zhruba desetině hodnot naměřených ve 
městech a nikdy nepřekročily povolené maximum.

Kde se vlastně vzal geografický či místopisný název Mar-
tinovo údolí?

To se musíme trochu vrátit do historie. Zřejmě právě příznivé 
přírodní podmínky a přístupnost místa z německého i českého vni-
trozemí přiměly podnikavého pána Leopolda Martina, aby v této 
lokalitě vybudoval lázně. Jejich provoz byl zahájen v roce 1834. 
Nejprve sem začali chodit lidé z okolí a pak také jezdit zájemci ze 
vzdálenějších krajů, kde se šířila pověst o léčebných lázních s ra-
šelinovými a sirnými koupelemi, vodní kúrou a parními lázněmi. 
V českolipském Vlastivědném muzeu můžete shlédnout jejich ně-
kdejší podobu a vůbec vzhled údolí včetně našeho ústavu na do-
bových pohlednicích ze sbírek Tomáše Nováka, Jiřího Rosola nebo 
Tomáše Rejzka. Na nich již uvidíte označení Martinsthal – česky 
Martinovo údolí. Budova parních lázní byla přestavěna a moderni-
zována v první polovině dvacátého století. 

Nejen ty staré lázně mají své malé dějiny, ale jistě i tento 
váš ústav. S jakým záměrem, kdy a k jakému účelu byla po-
stavena jeho budova?

Náš objekt byl vybudován před sedmdesáti pěti lety z pro-
středků nemocenských pojišVoven v Rumburku a České Kame-
nici. Do provozu byl uveden v lednu 1933 jako lázeňská léčebna 
pro léčbu nervových chorob. V letech druhé světové války zde 
byl vojenský lazaret. Po obnovení Československa se z něho sta-
lo státní nervové sanatorium.

Plicní léčebna je tu však, pokud vím, již přes padesát let. 
Je to tak. Následkem válečných útrap a strádání v celé zemi 

i v tomto kraji přibylo plicních onemocnění. Ukázalo se, že po-

čet lůžek ve stávajících léčebnách tuberkulózy nepostačuje. Ob-
jekt nervového sanatoria byl tedy v roce 1950 bez jakýchkoli sta-
vebních úprav přeměněn v léčebný ústav tuberkulózy, který měl 
zprvu sto šedesát lůžek. Byty lékařů byly v jiných budovách. Dal-
ší vývoj nemocnosti umožnil postupnou redukci počtu lůžek na 
dnešních sto a tak se v budově daly zřídit kromě vyšetřoven i lé-
kařské pokoje. 

Změnil ústup tuberkulózy lůžkový profil a odborné za-
měření ústavu?

Jak ubývalo tuberkulózních onemocnění, začaly se v ústavu 
diagnostikovat a léčit i choroby netuberkulózní. Před dvěma lety 
byly provedeny stavební úpravy. V současné době máme pro léčbu 
TBC uzavřené oddělení se třinácti lůžky. Zabýváme se diagnosti-
kou a léčbou plicních onemocnění, zejména karcinomu plic. Spo-
lupracujeme s onkologií v Liberci, onkologa zaměstnáváme na část 
úvazku. Každoročně diagnostikujeme zhruba sto nových případů 
rakoviny plic. Dále k nám jezdí k úpravě terapie a k léčebným po-
bytům pacienti s CHOPN a bronchiálním astmatem.

Odpovídá této frekvenci nemocných personální obsazení?
To posuYte sám. V ústavu pracují čtyři lékaři, sedmnáct ses-

ter a pět sanitářek. Z hlediska předpisů zdravotních pojišVoven je 
to při našem počtu lůžek nejnižší povolené minimum. Přiměřený 
počet stálých zaměstnanců vyžaduje i hospodářský úsek, zajištění 
provozu vlastní kuchyně, prádelny, údržby a dopravy. 

Odkud pocházejí vaši pacienti?
Máme poměrně velkou spádovou oblast, zahrnuje region Čes-

ké Lípy, Rumburka a Varnsdorfu. K léčebným pobytům k nám 
posílají nemocné z celého Libereckého a Ústeckého kraje, také 
z Mělníka a dokonce z Prahy. Takto projde ústavem v Martinově 
údolí kolem tisíce pacientů ročně. 
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Jak jste spokojeni s technickým vybavením lůžkových od-
dělení a lékařských pracovišB?

Všechny pokoje jsou vybaveny inhalátory. Třicet dva lůžek je 
napojeno na centrální rozvod kyslíku. Lékaři a sestry jsou zvyklí 
pracovat ve skromných podmínkách a s přístrojovou technikou, 
která sice vyhovuje, ale její rozšíření a modernizace se stává stá-
le aktuálnější. V některých směrech jsme odkázáni na spoluprá-
ci s nemocnicí v České Lípě, využíváme služeb zdejší laboratoře, 
ultrazvuk, CT… Máme však velmi dobře vybavené bronchosko-
pické pracoviště, to znamená kompletní sadu rigidních broncho-
skopů s příslušenstvím, pět fibrobronchoskopů a vše, co k tomu 
náleží. Bronchoskopické vyšetření absolvuje pět set až šest set 
nemocných za rok.

Je o vás známo, že bronchoskopie je přímo vaše odborné 
hobby. Jak jste se vlastně dostal k bronchologii?

Bronchoskopie mě zaujala velmi záhy po promoci, díky již 
zesnulému primáři Hejdovi, ještě před první atestací. Vzhledem 
k jeho důchodovému věku jsem hned od počátku prováděl bron-
choskopie s plnou odpovědností zcela samostatně. V té době šlo 
pouze o rigidní bronchoskopii. Fibrobronchoskopii, která je dnes 
samozřejmým standardem, jsem zde zavedl v roce 1992. Pomohl 
jsem vybudovat bronchoskopický sál. Pro oddělení ARO a JIP ne-
mocnice v České Lípě jsem po řadu let zajišVoval akutní terapeu-
tické bronchoskopie. A těší mě dobré pracovní vztahy a zajímavá 
odborná spolupráce s našimi předními bronchology. 

Když už jsme se dostali do osobní roviny, nechte nás, 
pane primáři, trochu nahlédnout do svého soukromí. Jaké je 
vaše rodinné zázemí?

Jsme čtyřčlenná rodina, která žije svými radostmi a starost-
mi jako každá jiná. Má žena je lékařkou na venkovském obvodě. 
Máme syna, kterému je sedmnáct, a dceru, které je třináct let, 
oba jsou gymnazisté. 

Vybavují se vám při pohledu na děti 
vaše vlastní ambice z dětských či škol-
ních let? 

Já jsem se již od dětství intenzivně věno-
val sportovní gymnastice. Začal jsem v sed-
mi letech, od jedenácti jsem byl v děčínském 
středisku vrcholového sportu. A kromě roční 
přestávky po zlomenině femuru jsem gym-
nastiku na vrcholové úrovni provozoval do 
svých dvaceti. Byl jsem členem juniorské i se-
niorské reprezentace, v roce 1976 jsem se stal 
žákovským přeborníkem republiky. Moje děti 
naštěstí sportují jen rekreačně.

Dovolte ještě několik otázek týkajících 
se ústavu. Jak jste spokojen se současným 
stavem organizace a řízení „shora“? 

Nemohu říci, že bych byl nadšen, spíše 
naopak. V současné době je naším zřizovate-
lem Liberecký kraj. Zatím nám však neposkytl 
žádnou finanční dotaci, prostředky na přístroje 
ani provoz. Je to pro nás pouze nadřízený úřad, 

který vyžaduje „papíry“, hlášení, rozpočty. Kraj začal zasahovat do 
vedení ústavu od roku 2005 a v roce 2006 jsme skončili s dvou-
milionovým dluhem. Přitom od roku 1991, kdy jsem do ústavu 
nastoupil, jsme se nikdy do dluhu nedostali. Je samozřejmé, že 
o jeho pokrytí žádáme kraj, ale zda uspějeme, nevíme. Zato víme, 
že jsme byli rozhodnutím kraje s platností od 1. ledna 2007 – bez 
ohledu na náš názor – spojeni se zdejší Dětskou léčebnou v jeden 
ústav, jehož oficiální název zní Léčebna respiračních nemocí a má 
tudíž nyní i společného ředitele. 

Zaujal mě problém financování. S jakými stálými zdroji 
příjmů tedy můžete počítat? 

Jediným zdrojem financí je příjem od zdravotních pojišVoven. 
Ty nám však proplácejí jen tzv. lůžkodny, což je fixní částka za den 
na jednoho hospitalizovaného pacienta. Jiné výkony nehradí. To 
nás pochopitelně nestimuluje k dalšímu rozšiřování spektra vý-
konů, funkčních vyšetření – protože by se jen navyšovaly náklady, 
ale bez ovlivnění příjmů. 

Čemu připisujete, že navzdory všem potížím se ve tvá-
řích vašich spolupracovníků, ale i pacientů, zrcadlí spoko-
jenost? 

Domnívám se, že to lze přičíst především soudržnosti pracov-
ního kolektivu a pracovní pohodě, kterou se zde snažíme vytvářet. 
Například my lékaři se každodenně scházíme nad rentgenovými 
snímky, ale zároveň prodiskutujeme aktuální problémy. Myslím, 
že náš ústav se vyznačuje vstřícným postojem celého personálu 
k nemocným. Pacienti obvykle chválí komunikativnost a empa-
tii našich pracovníků. Navíc je zde dobrá domácí kuchyně, což je 
pro ně důležité stejně jako to, že je mohou během dne kdykoliv 
navštěvovat jejich blízcí. A pokud nejsou upoutáni na lůžko, mo-
hou se jít projít do přírody.

Za rozhovor poděkoval Juraj Szántó
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XII. dny RAPPL
Karlova Studánka 17. – 20. ledna 2007

turace. Případ poeticky znějící „Ondininy kletby“, pojmenované 
po bájné víle Ondiny, kterou zradil její milý a ona nad ním vyřkla 
kletbu „zapomenutého“ dechu.

Současný stav diagnostiky a léčby OSAS u dětí v České repub-
lice hodnotil na základě výsledků dotazníkové akce MUDr. Petr 
Janoušek z ORL kliniky FN Motol. Podařilo se získat a vyhodno-
tit informace ze 40 % všech pracovišV v České republice. Průzkum 
ukázal mj. že monitorace a videdokumentace spánku není běžnou 
součástí diagnostiky, polysomnografie není obecně využívána, ale 
alespoň na klinických pracovištích je dobře dostupná. Preferována 
je chirurgická léčba a nejčastějším výkonem je adenotomie, tonzi-
lektomie je preferována u chronické tonzilitidy a u těžších přípa-
dů. Nejčastěji zmiňovaným konzervativním léčebným postupem je 
doporučení redukce hmotnosti. 

U dětí jsou, na rozdíl od dospělých, výsledky chirurgické léčby 
ronchopatie i OSAS velmi dobré. Až u 99 % dětí jsou výsledky chi-
rurgické léčby dostačující. Jiné je to u dospělých, u kterých je často 
indikována také CPAP. Zatím však jsou indikace omezeny úhradou 
pojišVovny. Zajímavé zkušenosti s léčbou CPAP a jejich úhradou 
v sousedním Německu byly diskutovány také v diskusi k zajíma-
vému příspěvku MUDr. Ctirada Bastla věnovanému Upper airway 
resistance syndromu (probouzecí reakce vyvolané zvýšeným respi-
račním úsilím bez prokazatelné apnoe nebo hypopnoe).

Problematika poruch dýchání ve spánku je natolik zajímavým 
tématem, že bychom se k němu rádi vrátili a věnovali mu rozšířený 
prostor v některém z budoucích čísel našeho časopisu.

Další oddíly tohoto semináře byly věnovány tak novinkám 
v bronchoskopii, diferenciální diagnostice chronického kašle, aler-
genové imunoterapii a pochopitelně tradičně i lázeňské léčbě. 

Jako každý rok připravily Státní léčebné lázně Karlova Studán-
ka pro každého registrovaného účastníka možnost vyzkoušet tři 
lázeňské procedury; čistý horský vzduch a minerální voda byly pro 
každého bez ohledu na registraci. Naprosto výjimečně zapomněli 
organizátoři akce zajistit dostatek sněhu na lyžování, takže autor 
těchto řádků měl 
dostatek času vy-
zkoušet blahodár-
ný vliv lázeňských 
procedur v kom-
binaci s pěší tu-
ristikou a dietní 
stravou. 

V příštím roce 
budou již XIII. dny 
RAPPL věnovány 
obstrukci dýcha-
cích cest a „vzác-
ným onemocně-
ním“.

Karel Vízner

Průměrná doba spánku je 8,2 hodiny. Bylo prokázáno, že jeho 
zkrácení o 2 hodiny již vede k poklesu psychomotorického výkonu. 
Prevalence poruch spánku je vyšší, než by se mohlo na první pohled 
zdát. Spánková medicína se u nás rychle rozvíjí, vznikla již i Česká 
společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu sdružující 
lékaře, psychology, biology a další specialisty. V České republice 
zatím funguje 15 spánkových laboratoří (2 s akreditací), jejich po-
třeba je však spíše dvojnásobná. Poruchy spánku jsou problemati-
kou mezioborovou, společnou jak pneumologům, tak dalším od-
bornostem, např. specialistům ORL, neurologie ad.

Poruchám dýchání ve spán-
ku byla věnována první část XII. 
dnů rinologie, alergologie, pneu-
mologie, praktického lékař-
ství a lázeňství, který se konal
17. – 20. ledna 2007 tradičně 
v lázních Karlova Studánka. 
Problematika byla diskutována 
ve společném panelu expertů 
– pneumologů a otorinolaryn-
gologů – pod moderováním doc. 
MUDr. Jana Vokurky, CSc. 

Zajímavý pohled přinesl ve 
své přednášce o vztahu obezity 
a poruch dýchání prim. MUDr. 
Imrich Mucska. Doložil, jak se 
ghrelin a leptin podílejí na re-
gulaci spánku. Snižování délky 

spánku je spojeno se sníženými hladinami ghrelinu a zvýšenými 
hladinami leptinu, čímž je regulována chuV k jídlu, potažmo pak 
riziko obezity. Syndrom spánkové apnoe je zaznamenáván u obéz-
ních častěji než u průměrné populace.

MUDr. P. Šándor z FN Brno prezentoval velmi zajímavou ka-
zuistiku mladé těhotné ženy s neobvyklou příčinou noční hyposa-

Navštívili jsme

Obr. č. 2: Účastníci panelu expertů v diskusi problematiky 
poruch dýchání ve spánku

Obr. č. 1: Doc. MUDr. 
Jan Vokurka, CSc.
moderuje diskusi

Obr. č. 3: Karlova Studánka letos 
uvítala účastníky kongresu vskutku 
nevlídným počasím
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Odborné společnosti

Změny ve složení výborů odborných společností

Výbor Slovenské pneumologické a ftizeologické spoločnosti
bude ve fukčním období 2006 –2010 pracovat ve složení:

�  doc. MUDr. Ladislav Chovan, CSc., mim. prof.
(prezident společnosti)

�  h. doc. MUDr. Ivan Majer, CSc. (vědecký sekretář)
�  doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. (první místopředseda)
�  MUDr. Helena Leščišinová (druhý místopředseda)
�  MUDr. Julián Hamžík, CSc.
�  MUDr. Jozef Komada
�  prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.
�  MUDr. Ján Plutinský, CSc.
�  doc. MUDr. Vladimír Pohanka, CSc.
�  prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.
�  prof. MUDr. Ružena Tkáčová, CSc.
�  MUDr. Anna Tatárová (revizní komise)
�  MUDr. Branislav Drugda (revizní komise)
�  MUDr. Daniel Pavlovič (revizní komise)
(zdroj informací: Zápis z jednání výboru SPFS 15. 6. 2006)

Výbor České pneumologické a ftizeologické společnosti
bu de ve funkčním období 2006 –2010 pracovat ve složení:

�  prim. MUDr. Stanislav Kos, CSc. (předseda)

�  prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. (vědecký sekretář)
�  prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. (1. místopředseda)
�  prim. MUDr. Viktor Kašák (2. místopředseda)
�  doc. MUDr. Jaromír Musil, CSc. (pokladník)
�  MUDr. Jiří Balý
�  MUDr. Jan Chlumský
�  prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.
�  MUDr. Pavla Nykodýmová
�  doc. MUDr. František Salajka, CSc.
�  prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
�  doc. MUDr. Vladimír Votava, CSc. (předseda revizní komise)
�  MUDr. Zdeněk Hlobil (člen revizní komise)
�  MUDr. Martin Trefný (člen revizní komise)
(zdroj informací: Zápis z jednání výboru ČPFS 14. 6. 2006
a http://www.pneumologie.cz)

Orgány ČIPA budou od roku 2007 pracovat v novém složení:
�  doc. MUDr. František Salajka, CSc. (ředitel společnosti)
�  doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. (předseda správní rady)
�  MUDr. Vratislav Sedlák (místopředseda správní rady)
�  MUDr. Zdenka Paráková (předsedkyně dozorčí rady)
(zdroj informací: Pomocník alergologa 2007. Praha: Geum, 2007)
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Kapitoly z historie

Robert Koch
(11. prosince 1843 – 27. května 1910)

Německý lékař Heinrich Hermann Robert Koch je bezesporu 
po právu považován za jednoho ze zakladatelů světové bakteriolo-
gie – vedle francouzského lékaře Louise Pasteura (1822 – 1895). 
Je mužem, který svým neúnavným bádáním dokázal přemoci jed-
nu z největších metel lidstva – tuberkulózu.

Narodil se 11. prosince 1843 v malém německém městečku 
Clausthal-Zellerfeld v Harzu (dnešní Sasko-Anhaltsko) jako jed-
no ze 13 dětí v rodině důlního technika. Již v pěti letech ohromil 
své rodiče, když jim oznámil, že se podle novin naučil číst. Jako 
dítě s nalezenou lupou pozoroval v přírodě vše, co mu přišlo pod 
ruku. Vystudoval místní gymnázium, na němž se projevil jeho 
zájem o biologii a cestování. Již jako student začal psát vědecké 
práce. Původně začal studovat přírodní vědy, ale v roce 1862 pře-
šel na medicínu. Její studia na univerzitě v Göttingenu zakončil 
promocí v roce 1866. Po získání doktorátu odešel na šestiměsíční 
studium chemie do Berlína, dále zde pracoval jako asistent pato-
logického muzea a ústavu pro choromyslné.

V roce 1867 se oženil s Emmy Fraatzovou, dcerou pastora, 
o rok později se jim narodilo první dítě – dcera Gertrud (toto 
jeho první manželství nebylo úspěšné, později se rozvedl, ože-
nil se v roce 1893 se sedmnáctiletou Hedwig Freibergovou a s ní 
žil ve šVastném manželství až do konce svého života). Poté půso-
bil jako praktický lékař v Hamburku, Langenhagenu, Niemegku 
a Rakwitzu. V letech 1870 – 1871 se zúčastnil jako dobrovolník 
prusko-francouzské války a stal se vedoucím lékařem nemocnice 
pro nemocné břišním tyfem. Po válce byl jmenován úředním lé-
kařem ve Wollsteinu v tehdejším poznaňském kraji. Tehdy zřej-
mě vznikl jeho památný výrok: „Každý praktický lékař se naučí víc 
od života než od všech profesorů“.

Při běžné léčebné praxi jej mnohdy přepadaly pocity, jak málo 
toho ještě lidstvo ví o chorobách a jejich příčinách. Proto se stá-
le častěji uchyloval do primitivní laboratoře, kterou si zřídil ve 
své ordinaci (mikroskop mu darovala manželka, ostatní zařízení 
si vyrobil sám). Své pokusy prováděl za zástěnou – v jedné části 
pokoje vyšetřoval pacienty, ve druhé byla umístěna pokusná zví-
řata, mikroskop, kuchyně pro přípravu mikrobiologické potravy 
a temná komora pro zhotovování fotografií.

Začal pátrat po původci dobytčího moru (sněti slezinné, 
antraxu), který čas od času nejen vybíjel celá stáda skotu, ale 

dokonce usmrcoval i lidi. Pod mikroskopem v krvi uhynulých 
krav brzy objevil drobné nitkovité útvary, ale potřeboval zjistit, 
zda jsou živé. Jeho výzva, že kupuje živé myši, vyvolala sice mezi 
obyvateli Wollsteinu bujné veselí, ale současně mu zajistila do-
statek pokusných zvířat. Po nesčetných experimentech zjistil, že 
bacily dobytčího moru (Bacillus anthracis) se dají pěstovat a množit 
v očním sklivci. Vyzkoušel si, že živé kultury musí umístit mezi 
dvě sklíčka, aby zamezil jejich znečištění. Vyrobil si jednoduchý 
inkubátor vyhřívaný petrolejovou lampou, přesvědčil se, že tyto 
bacily se v nepříznivých podmínkách mění ve spory, které jsou 
i po týdnech znovu schopné života, naučil se je i barvit; pokus-
ným myším očkoval bacily sněti slezinné dřevěnými třískami. To-
muto výzkumu se věnoval dlouhé čtyři roky (1872 – 1876). Jeho 

Josef Švejnoha
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výsledky však zcela odmítl Rudolf Virchow (1891 – 1902), muž, 
který tehdy dominoval německé medicíně, každou chorobu vy-
světloval pouze patologickými změnami buněk a zcela odmítal 
svět mikroorganismů.

V roce 1876 byl Koch povolán do Zdravotního úřadu do Ber-
lína, kde dostal vlastní laboratoř, dva asistenty a jednu pomoc-
nou sílu. Zbavil se tak konečně pocitu, že zanedbává své nemoc-
né a mohl se plně věnovat vědecké práci a výzkumu. O čtyři roky 
později již byl jmenován vládním radou.

Druhou chorobou, kterou Robert Koch vyzval na souboj, se 
stala tuberkulóza, nemoc, jež kosila své oběti již v době kamen-
né i ve středověku, a na kterou v 19. století umíral každý sedmý 
člověk (a mezi 15. a 40. rokem věku dokonce každý druhý člo-
věk!). Zřejmě jej v tomto rozhodnutí ovlivnily i pravidelné ná-
vštěvy v podkrovních místnostech berlínské nemocnice Charité, 
kde pozvolna končili svůj život souchotináři.

Patologové pravidelně při pitvách nacházeli v plicích tuberku-
lózních pacientů šedožluté uzlinky velikosti prosného zrna. Koch 
byl přesvědčen, že právě v nich se skrývá příčina této zákeřné ne-
moci. Drtil je na kaši, kterou vpravoval do pokusných morčat, 
potkanů, králíků i koček. Velmi se například trápil s objevením 
vhodného barviva. Teprve když vyzkoušel metylénovou modř s li-
hem v kombinaci s Bismarckovou hnědí, objevily se mu konečně 
pod sklíčkem mikroskopu modravé kupky tenkých zakřivených 
tyčinek – dlouho hledaný bacil tuberkulózy. Koch byl první, kdo 
kolonie bakterií vypěstoval v laboratorních podmínkách. Bakte-
rie, které objevil, rostou extrémně pomalu a trvá to dlouhé dva 
týdny, než jsou jejich shluky viditelné pouhým okem. 

Nakonec musel dokázat, že tyto bacily se přenášejí vzduchem. 
K tomu opět velmi primitivně ve své laboratoři nasával měchem 
vzduch s tuberkulózními bacily, vháněl jej do olověné rourky, kte-
rá procházela oknem a ústila v zahradě do velké láhve, v níž bylo 
umístěno několik myší a morčat. Koch to tehdy komentoval slo-
vy: „Vháním jim tam smrt“. Měl pravdu. Tímto pokusem dokázal, 
že tuberkulóza se přenáší dýchacími cestami (např. kapičkami 
slin při kašli) a proto nejčastěji zasahuje plíce. Z plic se pak krví 
a lymfou může roznášet do celého těla a vyvolávat tuberkulózu 
kostí, kůže, střev, ledvin a jiných orgánů. 

Jeho pokusy trvaly pět let. Ve své důkladnosti chtěl mít vždy 
vše prokázané a teprve poté s výsledky svého bádání seznámil od-
bornou veřejnost. V případě tuberkulózních bacilů (Mycobacterium 
tuberculosis) onen slavný den nastal 24. března 1882, kdy Robert 
Koch vystoupil se svou přednáškou ve Fyziologické společnosti 
v Berlíně. Mj. tehdy řekl: „… V boji s touto strašnou metlou lidstva 
nebudeme mít před sebou neurčité cosi, ale hmatatelného parazita, jehož 
životní podmínky jsou povětšině známé a které lze ještě dál zkoumat…“. 
Tentokrát již proti němu všemocný vládce německé lékařské vědy 
Rudolf Virchow nevystoupil – jeho teorie byly poraženy. Kochův 
objev obletěl zeměkouli a skromný německý vědec se stal zná-
mým v celém světě.

Kochův objev bacilu tuberkulózy (nazývaného také Kochovým 
bacilem) a jeho přenášení znamenal také první možnost zamezit 
šíření TBC, zejména izolací nemocných a zákazem plivání ve veřej-
ných budovách. Koch totiž sputu (sekretu sliznice dýchacích cest) 
připsal hlavní roli při přenosu infekce. Do boje s tuberkulózou tak 
vstoupila také hygiena. Vypracoval základní principy bakteriologic-
kého výzkumu, známé později jako tzv. Kochovy postuláty:

�  Mikroorganismus smí být prohlášen za původce onemocnění teprve 
potom, co byl při něm konstantně prokazován a u jiných onemoc-
nění chybí.

� Musí jej být možno vypěstovat mimo organismus odděleně od ostat-
ních bakterií.

�  Přenos čisté kultury mikroorganismů musí u pokusných zvířat vy-
volat stejné onemocnění.

Robert Koch současně začal pátrat po látce, která by omezo-
vala množení bacilů. Domníval se – bohužel mylně – že by touto 
očkovací látkou mohl být tzv. tuberkulin, látka, kterou izoloval 
z extraktu kultur tuberkulózy skotu v roce 1890. Tyto jeho poku-
sy však nebyly úspěšné, protože vyplývaly z nesprávného názoru, 
že tuberkulóza skotu je neškodná pro člověka. Ukázalo se, že tu-
berkulin nevytváří imunitu a nelze jej úspěšně používat jako lék. 
Dokonce jeho vedlejší účinky vedly k úmrtím některých pacien-
tů. Tento neúspěch bohužel na dlouho dobu oddálil jeho pozdější 
úspěšné použití jako diagnostického prostředku (tzv. tuberkuli-
nová reakce). Nicméně právě za výzkumy a objevy na poli léčení 
tuberkulózy získal Robert Koch v roce 1905 nejvyšší možné oce-
nění – Nobelovu cenu za medicínu a fyziologii.

Tuberkulóza však nebyla poslední chorobou, které se Robert 
Koch věnoval. Jeho záběr byl daleko širší. V roce 1883 byl jako 
šéf Německé cholerové komise poslán do Egypta, kde objevil vi-
rus cholery (Vibrio cholerae). Své výzkumy na poli boje s chole-
rou dokončil v indické Kalkatě. Na základě svých znalostí biologie 
a způsobu šíření cholery formuloval pravidla a základní metody 
pro kontrolu epidemie cholery, které se používají dodnes. Za tuto 
práci obdržel odměnu 100 000 německých marek. Z Indie se vrá-
til do Afriky, kde pátral po malárii, spavé nemoci a žluté zimni-
ci; odtud se vypravil na Jávu a na Novou Guineu a zpět do jižní 
Afriky. Položil tak základy novému oboru medicíny – tropickému 
lékařství. Po zdokonalení svého laboratorního vybavení a užití 
mikrofotografie se pustil také do výzkumu infekce ran. Podaři-
lo se mu u pyémie, sepse a růže prokázat vždy téměř stejné typy 
baktérií. Pasteurovu metodu sterilizace laboratorních nástrojů 
suchým horkem vylepšil používáním proudící páry, která ničila 
nejen bacily, ale i jejich spory.

Od roku 1885 byl Robert Koch profesorem hygieny a bakterio-
logie a ředitelem Hygienického ústavu na univerzitě v Berlíně, 
od roku 1891 pak ředitelem nově zřízeného Institutu infekčních 
nemocí v Berlíně, který od roku 1912 nese jeho jméno a jenž byl 
vytvořen jako určitá protiváha Pasteurova institutu v Paříži. Byl 
odměněn mnoha medailemi a cenami, získal několik čestných dok-
torátů a byl jmenován čestným občanem několika měst. V roce 
1904 odešel na odpočinek. Při cestě kolem světa navštívil ještě 
svého žáka Kitasota v japonském Tokiu, ale již se začínalo ozývat 
jeho nemocné srdce. Ještě 7. dubna 1910 přednášel v berlínské 
Akademii věd o epidemii tuberkulózy, ale o dva dny později jej 
postihl těžký srdeční záchvat. Zemřel 27. května 1910 v Baden-
-Badenu na infarkt myokardu.

Mgr. Josef Švejnoha
E-mail: svejnoha.josef@cck-cr.cz
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Rarita

Dědičná vnímavost
k mykobakteriálním infekcím
Martina Šterclová

Tento zvláštní syndrom se vyznačuje vnímavostí k nízce pato-
genním mykobakteriím; např. k bacillus Calmette-Guérin (BCG) 
nebo netuberkulózním mykobakteriím (NTM). U nemocných se 
závažnými formami BCG nebo NTM infekce byly popsány muta-
ce ve čtyřech genech:

1.  v genu pro řetězce receptoru pro interferon γ (IFNγR1, 
IFNγR2), 

2.  v genu pro STAT-1 (Signal Transducer and Activator of 
Transcription-1, molekulu uplatňující se v signalizační 
kaskádě spouštěné aktivací receptoru pro IFNγ),

3.  v genu pro podjednotku interleukinu 12 (IL-12) p40 (cy-
tokin sekretovaný makrofágy a dendritickými buňkami, 
indukuje expresi IFNγ),

4.  v genu pro β1 řetězec receptoru pro IL-12. 
Poruchy jsou děděny nejčastěji autozomálně recesivně, ale 

byly popsány i rodiny, v kterých se uplatňuje autozomálně domi-
nantní či gonozomálně recesivní typ dědičnosti. 

Tyto defekty vedou k poruchám Th1 lymfocytů a následně 
k neschopnosti makrofágů ničit mykobakteria.

Syndrom byl rozpoznán již u více než 100 pacientů. Projevuje 
se u jinak zdravých dětí bez zjevného imunodeficitu. Závažnost, 
histologický a klinický fenotyp onemocnění se liší podle typu ge-
netického defektu. Úplný deficit IFNγR1 a IFNγR2 vede k těžkým 
generalizovaným infekcím v časném dětství, při kterých jsou tvo-
řeny „lepromatózní“ málo ohraničené granulomy obsahující velké 
množství mykobakterií. Tyto infekty jsou obtížně léčitelné a mo-
hou vést ke smrti. Naopak částečný deficit IFNγR1, IFNγR2, deficit 
STAT-1 nebo kompletní deficit IL-12 p40 či IL-12Rb1 vedou k léči-

Poznámka redakce:
Redakce spolu s patronkou této rub ri ky, prim. MUDr. Martinou Va šá ko vou, si do vo lu je vyzvat k pu b li ka ci všechny pří pad né autory 
(pne u mo lo gy i lé ka ře ji ných obo rů), kteří by chtěli pre zen to vat ně ja kou další pne u mo lo gic kou za jí ma vost či ra ri tu. 
Autorské po ky ny pro tuto rubriku jsou sa mo stat nou sou čás tí au tor ských po ky nů a jsou umís tě ny na internetu (http://www.geum.
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telným infekcím, které se vyznačují tvorbou zralých „tuberkuloid-
ních“ granulomů s malým množstvím infekčních agens.

V diagnostice se uplatňuje stanovení sérové hladiny IL-12
a IFNγ pomocí monoklonálních protilátek, následně se zjišVuje 
buněčná odpověY na IL-12 a IFNγ.

Přesná molekulární diagnostika je důležitá pro volbu léčeb-
né strategie. U dětí s kompletním deficitem IFNγR1 a IFNγR2 by 
měla být zvážena transplantace kostní dřeně. Pacienti s parciál-
ním deficitem IFNγR1, IFNγR2 a s deficitem STAT-1 mohou být 
kromě antibiotik léčeni někdy i IFNγ. U nemocných s kompletním 
deficitem IL-12 p40 nebo IL-12Rb1 je metodou volby kombinace 
antibiotik a podávání IFNγ.

Přes pokroky v molekulární diagnostice existuje skupina ne-
mocných, u kterých se nepodařilo prokázat defekt žádného z výše 
uvedených genů. Další výzkum v této oblasti se zaměřuje na od-
halení dalších možných genetických poruch.
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