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Obrázek na obálce:

Monadenium
coccineum Pax.

Sukulentní rostlina z če-
ledi Euphorbiaceae. Do-
movem této pryšcovité 
rostliny je severní Tanza-
nie. Rostlina je jedovatá, 
některé příbuzné druhy 
tohoto rodu (M. lugar-
dae) jsou známé haluci-
nogenními nebo insek-
ticidními vlastnostmi.

(foto GEUM – Mgr. Karel Vízner)

Vážení čtenáři,

v minulém čísle jsme zavedli první z koncepčních novinek a připravili pro vás vnitřní přílohu – abstrakta 
prací ze sympozia Idiopatická plicní fibróza, které se konalo v rámci XI. Hradeckých pneumologických dnů. Těší 
mne, že jste ji přijali pozitivně. Jsem si vědom, že k jejímu přijetí vámi, čtenáři, přispěla velkou měrou i kvalita 
tohoto sympozia a jeho jednotlivých příspěvků. 

Již od počátku existence našeho časopisu usiluji o to, abychom zprostředkovávali dění z významných pneu-
mologických a alergologických odborných domácích akcí, vždy alespoň zprávou z jednání, reportáží či rozhovo-
rem s některým z organizátorů akce. Jistě není v lidských silách informovat o veškerém dění v našich oborech, ale 
snažíme se (většinou přímo zastoupením šéfredaktora) navštěvovat alespoň hlavní z nich a základní informace 
otisknout na stránkách Kazuistik v alergologii, pneumologii a ORL.

V tomto čísle pokračujeme v započaté tradici publikováním abstrakt ze zajímavé odborné akce – tentokrát z XII. 
setkání pneumologů na zámku Štiřín, věnovanému tématu tuberkulózy a netuberkulózních mykobakterióz. 

Internetové stránky našeho časopisu publikují jen česká (resp. slovenská) a anglická abstrakta otištěných 
prací. Seminář Idiopatická plicní fibróza má však své vlastní internetové stránky (www.geum.org/ipf), na kte-
rých budou v nejbližší době dostupné texty z tohoto semináře v rozšířené podobě tak, jak byly publikovány na 
stránkách časopisu a ve vydaném sborníku. Příspěvky ze štiřínského semináře zpřístupníme na internetu také 
v nezkrácené podobě.

Pevně věřím, že i tato příloha vzbudí váš zájem. Setkáme-li se s pozitivním ohlasem vás, čtenářů, i orga-
nizátorů dalších odborných akcí, rádi budeme v této tradici pokračovat publikováním podrobnějších informací 
z dalších takových setkání a seminářů a< již v České republice nebo na Slovensku.

Druhou novinkou na stránkách našeho časopisu je téma čísla. Nebude pravidelnou součástí časopisu, ale 
rádi bychom čas od času připravili blok příspěvků zaměřených k určité odborné problematice. První z nich, in-
spirovaný lednovým jednáním alergologů, pneumologů a ORL specialistů v Karlově Studánce, jsme připravili 
již v tomto čísle. Naši přední odborníci zpřístupnili v několika příspěvcích a kazuistikách problematiku poruch 
dýchání ve spánků. Tématu se věnujeme z pohledu různých odborností. Neopomněli jsme představit i zajímavé 
pracoviště Centra pro dýchání a spánek rozhovorem s jeho koordinátorkou prim. Janou Vyskočilovou. Je dluhem 
redakce, že vzhledem k omezenému času, nestihla zajistit ještě širší pohled na tuto tématiku, např. i ze zorného 
úhlu stomatochirurga či psychiatra, ale věřím, že i takto bude téma čísla pro vás zajímavým souhrnem a mezi-
oborovým přehledem uvedené problematiky.

V příštím čísle bychom se v tématu čísla rádi věnovali problematice plicní hypertenze, tentokrát nejen z po-
hledu kardiologů, v jejichž rukou především je léčba onemocnění, ale i pneumologů, na jejichž bedrech leží hlavní 
úkol diagnostiky a diferenciální diagnostiky, a dalších specialistů. Pochopitelně i zde uvítáme vaše náměty, kte-
rá témata by vás zajímala.

Věrni svému názvu pochopitelně za základ svých příspěvků pokládáme kazuistiky, takže v tomto i budoucích 
číslech nebudou chybět zajímavé případové studie, sdělení z praxe, výsledky bronchologických nálezů, funkční vy-
šetření plic a další. Prosím neváhejte nám do redakce nabídnout zajímavá sdělení vycházející z vaší praxe.

V tomto čísle časopisu také nacházíte složenku na úhradu předplatného. Pokud budete platit převodem z účtu, 
prosím nezapomeňte přepsat variabilní symbol ze složenky – podle něj určí naše distribuční oddělení o jakého 
předplatitele jde. Ti, kdo získali předplatné od některého z firemních sponzorů, dostávají časopis v obálce označe-
né navíc informací o sponzorovi. V případě jakýchkoliv problémů s distribucí časopisu, potřebě změny doručovací 
adresy, dotazů apod. kontaktujte e-mailem naši distribuci (novackova@geum.org), která všechny vaše dotazy 
a připomínky odpoví a zařídí potřebné změny.

 Karel Vízner
šéfredaktor

Editorial
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Úvod:
Granulomatóza neboli histiocytóza z Langerhansových buněk 

(GLB) se řadí mezi vzácné histiocytové syndromy (Hrodek 2002). 
Histiocyty jsou buňky, které se uplatňují v imunitním systému. 

Zahrnují jednak makrofágy (fagocytující histiocyty), jednak den-
dritické buňky (nefagocytující histiocyty), popsané v kůži jako 
Langerhansovy buňky. Makrofágy mají hlavně funkci při nitrobu-
něčném zpracování antigenu. Hlavní funkcí dendritických buněk 
je vazba antigenu na buněčné membráně a prezentace antigenních 

Granulomatóza z Langerhansových
buněk v dětském věku

Souhrn:
Granulomatóza (histiocytóza) z Langerhansových buněk zahrnuje skupinu onemoc-

nění, jejichž společným znakem je nekontrolovaná monoklonální proliferace dendritic-
kých buněk (Langerhansovy buňky; LB). Plicní postižení (dříve označované jako eosino-
filní plicní granulom) vzniká významnou měrou u dospělých kuřáků, výskyt v dětském 
věku je vzácný.

Uvedena kazuistika 12letého sledování izolované plicní formy granulomatózy z Lan-
gerhansových buněk u 14letého chlapce, který již několik let před tím kouřil 20 cigaret 
denně. Přes léčbu kortikoidy a cytostatiky byl průběh komplikován recidivujícím pra-
vostranným pneumotoraxem. Pro trvale se zhoršující stav byla indikována transplanta-
ce plic. Teprve po přerušení kouření, provádění pravidelné dechové rehabilitace a vyu-
žití homeopatické léčby se zdravotní stav chlapce stabilizoval a postupně lepšil, takže 
mohl přejít z plného invalidního důchodu do částečného a začít pracovat a sportovat. 
Transplantaci plic nebylo nutno provést. Prognosticky je příznivé přetrvávání normální 
hodnoty difuzní kapacity plic. Hlavní příčinou stabilizace a zlepšování stavu je nejprav-
děpodobněji skutečnost, že přestal trvale kouřit.

Summary:
Langerhans cells granulomatosis in childhood
Granulomatosis (histiocytosis) of Langerhans cells includes a range of diseases with 

a common sign of uncontrolled monoclonal proliferation of dendritic cells (Langerhans 
cells; LC). Pulmonary affection (formerly called eosinophilic pulmonary granuloma) in 
a large degree develops in adults; the incidence in childhood is low. 

We present a case of 12 years follow up of an isolated pulmonary form of Langer-
hans cells granulomatosis in a 14 years old boy who used to smoke 20 cigarettes per 
day for several previous years. Despite of corticosteroid and cytostatic treatment the 
course was complicated by a relapsing pneumothorax of the right side. Constant pro-
gress of the disease lead to the indication of lung transplantation. Only after smoking 
cessation, regular breathing rehabilitation and homeopathic treatment the boy’s health 
condition stabilized and gradually improved so that patient could change full to partial 
disability pension and started to work and sport. It was not necessary to perform the 
lung transplantation. The stable normal value of diffuse lung capacity is a positive pro-
gnostic factor. Permanent smoking cessation is most probably the main cause of stabi-
lization and improving of patient’s condition.

Křepela, K. Granulomatóza z Langerhansových buněk v dětském věku. Kazuistiky v alergologii, pneumo-
logii a ORL 4, č. 2: 4 – 8, 2007.

Klíčová slova:
� granulomatóza 

z Langerhansových 
buněk

� kouření
� pneumotorax
� dětský věk

Key words:
� Langerhans cells 

granulmatosis
� smoking
� pneumothorax
� childhood

Karel Křepela
Klinika pediatrie IPVZ a 1. LF UK, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
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štěpů dalším buňkám imunitního systému.
GLB zahrnuje skupinu onemocnění, jejichž společným zna-

kem je nekontrolovaná monoklonální proliferace Langerhansových 
buněk. Původně sem byly řazeny tři klinické obrazy pod označe-
ním histiocytóza X:
1.  Eozinofilní granulom: lokalizované onemocnění kostí, plic, hy-

potalamu, hypofýzy nebo jiných orgánů. Vyskytuje se většinou 
ve třetím a čtvrtém deceniu (Bittenglová 2002). 

2.  Choroba Handova-Schüllerova-Christianova: subchronické 
nebo chronické onemocnění s triádou mnohočetných osteoly-
tických ložisek (mapovitá lebka), exoftalmem a diabetes insi-
pidus. Postiženi jsou děti a mladiství.

3.  Choroba Lettererova-Siweho: akutní nebo subakutní disemi-
novaná forma s postižením kůže, uzlin, sleziny, jater, plic příp. 
dalších orgánů. Vyskytuje se jako fatální onemocnění většinou 
již v útlém dětském věku. 
Současná kategorizace GLB vychází z rozsahu orgánového po-

stižení a dělí se na formy lokalizované a diseminované. K lokalizo-
vaným formám se řadí postižení plicní, které se vyskytuje převážně 
u mladších dospělých kuřáků cigaret. Výskyt v dětském věku je 
zcela neobvyklý. Větší soubor 48 případů u dospělých publikovali 
ve světové literatuře Travis a spol. v roce 1993. V naší literatuře 
Bittenglová a spol. uvedli v roce 2002 šest případů, z nichž nej-
mladší byla 17letá učnice, která kouřila od věku 13 let. 

Etiologie onemocnění je neznámá (Homolka 1999). Předpo-
kládá se, že vlivem cigaretového kouře dochází k zesílenému 
uvolňování oxidových radikálů a proteáz alveolárními makrofá-
gy i jinými buňkami s následnou proliferací LB, která nemá sice 
nádorový charakter, ale vede postupně k voštinovitým a fibrotic-
kým změnám s postižením plicních funkcí. 

Klinický obraz je charakterizován dlouhodobým dráždivým kaš-
lem, postupně narůstající námahovou dušností, případně únavou, 
hubnutím, schváceností nebo i horečkami. Při fyzikálním vyšetře-
ní je na hrudníku fyziologický nález. Někdy vzniká náhlá dušnost 
spojená s bolestí na hrudníku v souvislosti se vznikem spontánního 
pneumotoraxu, který komplikuje průběh onemocnění v 10–15 % 
případů. Vzácně má nemocný paličkovité prsty. Případné změny 
na kostech se uvádějí u 4 až 20 % nemocných, diabetes insipidus 
u 5  –10 % postižených (Homolka 1999). 

Na snímku hrudníku se zjistí difuzně zmnožená retikulárně-no-
dulární kresba, s progresí choroby vzniká voštinovitá struktura 

s řadou cystických projasnění. Nejvíce změn bývá ve středních 
a dolních plicních polích, kostofrenické úhly bývají ušetřeny.

Laboratorně nebývají zvýšené zánětlivé parametry, v periferní 
krvi nebývá eosinofilie. Při funkčním vyšetření plic se zjistí větši-
nou restriktivní ventilační porucha, s progresí choroby a vznikem 
cystických změn dochází ke zvyšování reziduálního objemu a ke sni-
žování difuzní plicní kapacity (DLCO). Pro diagnózu je rozhodující 
nález při bronchoalveolární laváži (BAL), kde se zjistí výskyt CD1a 
pozitivních elementů vyšší než 5 % a pozitivita S-100 proteinu.

Morfologické vyšetření prokáže makroskopicky na řezu plí-
ce miliární šedočervenavé uzlíky, v pokročilém stadiu jizevnaté 
a voštinovité změny s četnými bulami uloženými subpleurálně. 
Mikroskopicky jsou typické intersticiální infiltráty tvořené LB a eo-
sinofily, jejichž přítomnost se považuje za projev reakce z přecit-
livělosti. Odtud dřívější označení eosinofilní granulom. LB mají 
laločnaté jádro a jemně vakuolizovanou cytoplasmu. Imunohis-
tochemicky jsou pozitivní na S-100 protein narozdíl od makro-
fágů a histiocytů.

Při vyšetření v elektronovém mikroskopu je charakteristický 
průkaz Birbeckových granul v nitru LB (dříve označována jako 
tělíska X). Mají charakter tyčinky s oválně rozšířeným koncem 
v němž je centrální projasnění, takže připomínají svým tvarem 
tenisovou raketu. 

Průběh a léčba. U části nemocných je onemocnění stacionární 
bez progrese. Při zhoršování stavu a u symptomatických nemoc-
ných se doporučují glukokortikoidy, cytostatika, příp. kombino-
vaná chemo- a kortikoterapie. Při trvalé progresi je indikována 
transplantace plic. 

Prognóza onemocnění je nejistá. Stabilizaci onemocnění lze oče-
kávat asi u 50 % případů, zvláště při okamžitém přerušení kouření. 
Prognosticky závažné jsou vyšší věk, pokročilé voštinovité změny 
plicní, opakované pneumotoraxy a výrazný pokles DLCO.

Kazuistika:
Na dětské klinice sledujeme od roku 1995 tehdy 14letého 

chlapce s izolovanou plicní formou GLB. Z rodinné anamnézy 
vyplývá, že rodiče jsou rozvedeni, matka nežije s rodinou, otec je 
silný kuřák a má těžký profesionální ekzém (práce s kovy), pro 
který je v invalidním důchodu. Chlapec má o rok mladší sestru, 
která je zdráva. 

GRANULOMATÓZA Z LANGERHANSOVÝCH BUNĚK V DĚTSKÉM VĚKU

Langerhans Paul (1847–1888) – německý anatom. Lékařskou fakultu studoval Langerhans nejprve v Jeně, později v Berlíně – pod patronací profesora Virchowa, u kterého již za 
dob studií pracoval v jeho patologicko-anatomickém ústavu. V roce 1865 popsal v kůži dosud neznámé buňky s mnoha výběžky o kterých se domníval, že se jedná o modifikované 
neurony. Později se věnoval histologii pankreatu, kde popsal devět druhů buněk, včetně dvou nových typů. V roce 1870 se účastnil expedice na Blízký východ s cílem studovat lepru, 
později jako vojenský lékař také prusko-francouzské války. V roce 1871 získal místo v patologickém ústavu ve Freiburgu, na základě práce o sympatických gangliích byl habilitován 
a o tři roky později se stal mimořádným profesorem. Krátce poté je u něj diagnostikována tuberkulóza. Za léčbou odjíždí na ostrov Madeira, kde se později také žení a zakládá si 
soukromou lékařskou praxi. Tam také v roce 1888 umírá. Kromě dendritických buněk nesou jeho jméno také známé ostrůvky buněk v pankreatu.

Hand Alfred (1868–1949) – americký pediatr. Vystudoval University of Pennsylvania, kde později působil také jako demonstrátor patologické histologie. Většinu svého času pra-
coval v Dětské nemocnici v Philadelphii. Chorobu, dnes známou jako Handova-Schüllerova-Christianova nemoc, popsal jako první (1891/1893), ale nesprávně ji považoval za projev 
tuberkulózy. Jeho pozorování doplnili Arthur Schüller (1915) a Henry Asbury Christian (1920), změny na lebce byly popsány sirem Thomasem Smithem (1865).

Schüller Arthur (1874–1957) – rakouský neurolog a radiolog. Narodil se v Brně, medicínu vystudoval ve Vídni. Pracoval na psychiatrické klinice ve Vídni. V roce 1907 habilitoval 
v oboru neurologie a psychiatrie. Po I. světové válce zaměřil svou pozornost k radiologii; některé jím zavedené postupy v tomto oboru jsou využívány dodnes. Po anšlusu Rakouska 
musel, vzhledem ke svému židovskému původu, uprchnout do Anglie, později přesídlil do Austrálie; jeho dva synové však zemřeli v koncentračním táboře. S jeho jménem je spo-
jena také Schüllerova projekce.

Christian Henry A. (1876 –1951) – americký lékař.

Birbeck Michael S. C. (1925 –2005) – britský vědec, profesorem v USA.
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GRANULOMATÓZA Z LANGERHANSOVÝCH BUNĚK V DĚTSKÉM VĚKU

Sám se narodil v roce 1980 z prvního těhotenství, poporodní 
průběh byl bez komplikací. Má všechna očkování dle očkovacího 
kalendáře. Prodělal zarděnky, plané neštovice, opakované respi-
rační infekce a anginy, pro které mu byla v roce 1988 provedena 
tonzilektomie. V době přijetí na kliniku navštěvoval první ročník 
středního odborného učiliště, obor zedník. V té době kouřil již 
několik let 20 cigaret denně.

Pro několik měsíců trvající kašel, bolesti na hrudníku, náma-
hovou dušnost a hubnutí byl 9. listopadu 1994 přijat na plicní 
oddělení nemocnice v Liberci, kde zjistili na snímku hrudníku 
difuzní intersticiální proces v obou křídlech plicních (obr. č. 1), 
pro který mu byla provedena 29. listopadu torakoskopie s plic-
ní biopsií z oblasti středního laloku. Histologie prokázala nepra-
videlně rozhozené infiltráty z retikulohistiocytárních elementů 
s oválnými jádry a dobře patrnými jadérky. Mezi těmito elemen-
ty bylo nápadné zmnožení eosinofilů, místy s příměsí lymfocytů 
a plasmatických buněk. V okolí infiltrátů byla tendence k fibro-
tizaci. Při vyšetření v elektronovém mikroskopu byla prokázána 
Birbeckova granula, svědčící pro GLB.

Pacient byl 3. ledna 1995 přeložen na naši kliniku. Při přijetí 
měl hmotnost 68 kg, výšku 176 cm, v klidu nebyl dušný ani cya-
notický. Fyzikální nález na plicích měl fyziologický, počet dechů 
20/min, akci srdeční pravidelnou, 96/min. Játra a slezinu neměl 
zvětšené, kůže byla bez vyrážky. Tlak krevní v normě. Na hrud-
níku měl zhojenou jizvu po torakotomii. 

Z laboratorních vyšetření měl vyšší FW 31/65, v krevním obra-
ze vyšší hodnotu Hb 164 g/l, počet Er 5,7×1012/l, počet leukocytů 
13,5×109/l, diferenciální rozpočet v normě, bez známek eosino-
filie. Počet trombocytů v normě. Kvantitativní vyšetření imuno-
globulinů vykázalo vyšší hodnoty ve všech třídách: IgA 4,68 g/l 
(norma 2–3), IgM 1,31 g/l (0,7–1,2), IgG 18,6 g/l (9–13). IgE 
v normě. Všechna ostatní běžná laboratorní vyšetření byla v normě 

(AST, ALT, bilirubin, cholesterol, glykémie, CRP, sérové Fe a VVK 
pro Fe, HIV, serologie na plísně, moč, EKG). Bakteriologické vy-
šetření včetně laryngeálních výtěrů na BK negativní, kožní testy 
Mantoux II a s aviárním senzitinem oba negativní. 

Bronchofibroskopie prokázala volné dýchací cesty až do sub-
segmentárních větví, sliznice lehce překrvená bez hlenu. V BAL 
tekutině byla převaha alveolárních makrofágů 90 %, lymfocytů 5 %, 
polymorfonukleárů 5 %, ojedinělé erytrocyty. Scintigrafie plic pro-
kázala multifokální poruchu perfuze v obou křídlech plic, výraz-
něji vpravo, ventilace byla beze změn. Při HRCT vyšetření plic se 
zjistily mnohočetné cystické struktury v obou křídlech plicních do 
velikosti 20 mm, vpravo ventrálně drobná pleurální adheze. 

Spirometrické vyšetření prokázalo kombinovanou restriktivní 
a obstruktivní poruchu (TLC 72 % normy, VC 59 %, RV 176 %, 
průchodnost dýchacích cest výrazně snížena na všech úrovních: 
27–  42–13 % normy). Krevní plyny byly v klidu v normě, po zátě-
ži byl ale patrný pokles hodnoty pO2 z 11,3 na 8,4 kPa. Difuzní 
kapacita plicní (DLCO) byla v normě. 

Všechna ostatní vyšetření, která by prokázala lokalizaci gra-
nulomatózních změn v jiných orgánech, byla negativní (RTG vy-
šetření lebky, páteře a pánve, scintigrafie skeletu, sonografie bři-
cha, retroperitonea a očí včetně orbity). 

Léčebně jsme chlapci podávali Deoxymykoin a Prednison, 
který jsme postupně převedli na obdenní dávky, dále KCl, Ami-
nophyllin, Berotec, vitaminy. Prováděl dechovou rehabilitaci. Při 
této léčbě se normalizovaly hodnoty FW na 2/6, leukocytů na 
8,9×109/l, imunoglobulinů ve všech třídách. Zlepšily se hodno-
ty TLC na 91 % normy, VC na 75 %, RV byl stále zvýšen na 179 % 
normy. Snímek hrudníku vykázal úbytek retikulárně-nodulární 
kresby v obou křídlech plicních. 

Chlapce jsme po 2 měsících hospitalizace propustili 3. břez-
na 1995 do ambulantní léčby na udržovacích dávkách Prednisonu 
30 mg ráno obden, KCl, Aminophyllin, Berotec a doporučili jsme 
přerušení kouření a pravidelné provádění dechové rehabilitace. Při 
propuštění byl afebrilní a bez projevů klidové dušnosti.

Při ambulantní kontrole v dubnu 1995 byl stav pacienta stabi-
lizován, doporučili jsme Prednison snížit na 20 mg obden. V čer-
venci si ale chlapec samovolně veškerou léčbu vysadil a začal opět 
kouřit. Jeho stav se postupně zhoršoval, objevily se teploty, ka-
šel, úbytek na váze, postupně i klidová dušnost, proto byl 2. října 
1995 přijat ke druhé hospitalizaci.

Při přijetí měl hmotnost 50 kg, výšku 176 cm, byl afebrilní, 
dušný v klidu, poslechově dýchání oslabené s vlhkými rachůtky, 
akce srdeční pravidelná, játra a slezina nezvětšeny. Běžná labora-
torní vyšetření byla v normě, objevilo se pouze opět lehké zvýšení 
imunoglobulinů ve všech třídách. Při vyšetření krevních plynů byly 
patrné poklesy hodnot po zátěži (pO2 8,49/6,35 kPa, SO2 90/69 %, 
pH 7,326/7,201) a vzestup pCO2 po zátěži (4,26/6,76 kPa). Na 
snímku hrudníku přibylo retikulární kresby, pravá bránice vykazo-
vala v mediální polovině výrazné zvlnění. Při HRCT vyšetření se 
prokázalo nahromadění vzduchu v horním mediastinu s průnikem 
až do okolí jícnu a aorty. Nález byl hodnocen jako pneumomedi-
astinum. Při funkčním vyšetření plic byla patrná těžká obstruk-
tivní porucha s hyperinflací, bronchodilatační test s Berodualem 
byl pozitivní. Hodnota difuzní kapacity se zhoršila.

Chlapci jsme znovu nasadili Prednison, KCl, Aminophyllin, 
Berodual a Deoxymykoin. Během krátké doby se upravily jeho ob-

Obr. č. 1: Zadopřední skiagram hrudníku (15. 11. 1994)
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tíže a na kontrolním HRCT pneumomediastinum vymizelo. Byl 
propuštěn 10. listopadu 1995 do ambulantní léčby.

Ambulantně pokračoval v uvedené léčbě, Prednison dostával 
obden, přestal kouřit. Během dalších třech měsíců prodělal dva-
krát virový infekt. Dne 11. března 1996 byl přijat ke třetí hospi-
talizaci pro několik týdnů trvající klidovou dušnost. Při fyzikál-
ním vyšetření měl dýchání vpravo na plicích oslabené a na snímku 
hrudníku se zjistil parciální pneumotorax (PNO) pravé plíce do-
sahující šíře 20 mm. Tento nález potvrdilo HRCT vyšetření s prů-
kazem zhoršující se voštinovité struktury plicního parenchymu. 
Rozhodli jsme se léčbu Prednisonem ukončit a zahájili jsme in-
vazivnější léčbu Vinblastinem parenterálně. Po druhé infuzi to-
hoto léku se rozvinul septický stav nejasné etiologie s výraznou 
leukopenií, granulocytopenií, hepatosplenomegalií a vysokými 
zánětlivými parametry (FW 64/105, CRP přes 200 mg /l). Tento 
stav se podařilo zvládnout dvojkombinací antibiotik (Rocephin, 
Amikin). Další dvě infuze Vinblastinu pacient snesl již bez kom-
plikací. Pneumotorax pravé plíce během 4 týdnů zcela ustoupil. 
Chlapce jsme propustili 14. května 1996 domů a během dalších 
4 měsíců jsme jej přijali čtyřikrát vždy ke krátkodobé hospitali-
zaci s aplikací dalších infuzí Vinblastinu, které již dobře snášel 
(4. až 7. hospitalizace). 

Dne 29. září 1996 jsme pacienta přijali k 8. hospitalizaci pro tři 
dny trvající dušnost a bolest v pravém rameni. Na snímku hrudní-
ku se zjistila recidiva pravostranného PNO, který se při klidovém 
režimu dále zhoršoval a proto jsme chlapce 4. října 1996 přelo-
žili na kliniku dětské chirurgie k provedení kontinuální hrudní 
drenáže (obr. č. 2). Dne 10. října 1996 byl přeložen zpět na naší 
kliniku. Přes trvající aktivní odsávání se plíce rozvíjela jen vel-
mi pozvolna. Drenáž bylo možno ukončit 1. listopadu, ale úplné 
rozvinutí pravého plicního křídla bylo patrné až na kontrolním 
snímku 19. listopadu. Kontrolní bronchofibroskopie prokázala 

všechny průdušky volné, s překrvenou sliznicí a bělavým řídkým 
hlenem. Scintigrafické vyšetření plic prokázalo výraznou poru-
chu perfuze obou křídel plicních s výraznějším postižením vpravo 
(distribuce radiofarmaka v pravé a levé plíci v poměru 30:70). Při 
spirometrickém vyšetření byla prokázána velmi těžká obstrukce 
s hyperinflací. V dalším podávání Vinblastinu jsme již nepokra-
čovali. Chlapec byl propuštěn 11. prosince 1996.

Dne 9. ledna 1997 jsme přijali pacienta k 9. hospitalizaci pro 
náhle vzniklou dušnost s nálezem další recidivy PNO vpravo v šíři 
30 mm, který se tentokrát při klidovém režimu spontánně upra-
vil bez nutnosti drenáže během 4 týdnů. Kontrolní HRCT vyšet-
ření plic prokázalo ve srovnání s nálezem v lednu 1995 význam-
né zhoršování granulomatózních změn s tvorbou ložisek fibrózy. 
Plicní katetrizace prokázala plicní hypertenzi I. stupně.

Vzhledem k neúspěchu léčby kortikoidy a cytostatiky a opa-
kovaným recidivám pravostranného PNO se zhoršujícím se roz-
sáhlým postižením obou křídel plicních jsme konzultovali prof. 
Pafka a chlapec byl po doplnění požadovaných vyšetření zařazen 
na waiting list pro plicní transplantaci, která nebyla ale považo-
vána v té době za urgentní. 

Pacienta jsme propustili domů 21. března 1997 a od té doby 
docházel na pravidelné ambulantní kontroly. Studium oboru zed-
ník přerušil, nepracoval nikde. Při kontrolách přetrvávala těžká 
obstruktivní porucha s hyperinflací (RV dosahoval hodnot přes 
300 % normy, průchodnost dýchacích cest byla kritická na všech 
úrovních 12–10 –13 % normy), krevní plyny v klidu měl v normě 
s výraznějším poklesem pO2 po zátěži. Difuzní kapacitu měl v nor-
mě. Od března 1998 mu byl přiznán plný invalidní důchod. 

Chlapec měl velký zájem o svůj zdravotní stav, trvale přestal 
kouřit, doma prováděl pravidelně dechovou rehabilitaci doplněnou 
hrou na píšcalu, začal užívat homeopatické léky. Chodil do lesa, 
kde „bral sílu ze stromů“, jak sám uváděl. Začal se cítit celkově 
lépe i když po zátěži byl stále dušný. V roce 2000 začal dokonce 
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Obr. č. 2: Zadopřední skiagram hrudníku; spontánní pneu-
motorax pravé plíce s drenáží (6. 10. 1996)

Obr. č. 3: Zadopřední skiagram hrudníku (27. 3. 2006)
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sportovat (odbíjená, jízda na kole). Oženil se. Vzhledem k tomu, 
že se nepodařilo zajistit vhodného dárce a jeho zdravotní stav se 
zlepšoval, pominuly podmínky k provedení plicní transplantace. 
V roce 2002 začal pracovat jako prodavač v Hypernově v Liberci 
a od prosince 2003 mu byl plný invalidní důchod změněn na čás-
tečný. V současné době pracuje v podniku na výrobu potravy pro 
zvířata při obsluze baličky. 

Kontrolní vyšetření v průběhu roku 2006 vykazovala přetrvává-
ní dušnosti při větší zátěži. Laboratorně měl zánětlivé parametry 
v normě, přetrvávalo lehké zvýšení IgA v séru, při funkčním vyšet-
ření plic měl výrazné snížení průchodnosti dýchacích cest, ale RV 
byl zvýšen již jen na 130 % normy, TLC a VC byly lehce sníženy 
na 82 resp. 73 % normy, difuzní kapacitu měl v normě. Na EKG 
bez známek přetížení pravého srdce. Na snímku hrudníku trvalo 
zmnožení retikulární kresby oboustranně s ušetřením obou vrcho-
lů a zevních nadbráničních úhlů, celkový nález byl však mírněj-
šího stupně než na počátku onemocnění (obr. č. 3). Při vyšetření 
krevních plynů nebyl již patrný pokles pO2 po zátěži. 

Diskuse:
Plicní forma granulomatózy z Langerhansových buněk (dří-

vější označení eosinofilní plicní granulom) je onemocnění nezná-
mé etiologie, u kterého se nepozoruje genetický přenos, ale bývá 
významná závislost na kouření. Proto se onemocnění vyskytuje 
převážně u dospělých kuřáků. V dětském věku je výskyt velmi 
vzácný. Onemocnění u našeho pacienta bylo diagnostikováno ve 
věku 14 let, ale nesporně trvalo již delší dobu vzhledem k pokro-
čilým změnám zjištěným při plicní biopsii. V té době kouřil již 
několik let 20 cigaret denně. 

Průběh onemocnění byl dramatický se vznikem opakovaných 
komplikací přes léčbu kortikoidy a cytostatiky (pneumomediasti-
num, třikrát spontánní PNO), takže byla indikována transplantace 
plic. Teprve významná spolupráce pacienta, který přestal defini-
tivně kouřit, prováděl pravidelnou dechovou rehabilitaci a zahájil 
homeopatickou léčbu, vedla k postupnému zlepšování zdravotní-
ho stavu. Plný invalidní důchod bylo možno změnit na částečný 
a začal chodit do práce a sportovat.

Během 12letého sledování se postupně bez další cílené léčby 
zlepšil jeho rentgenový nález a hodnoty při funkčním vyšetření 
plic, kde zvláště zvýšení reziduálního objemu významně pokleslo 
z hodnot vyšších než 300 % na 130 % normy. Stále přetrvává ale 
těžké snížení průchodnosti dýchacích cest na všech úrovních. Za 
prognosticky významné považujeme ve shodě s literárními údaji 
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trvale normální hodnotu difuzní plicní kapacity. Nejvýznamnější 
pro neuvěřitelné zlepšení průběhu onemocnění bylo velmi prav-
děpodobně trvalé přerušení kouření. 

Závěr:
Uvedena kazuistika izolované plicní formy granulomatózy 

z Langerhansových buněk u 14letého chlapce, který již několik 
let kouřil 20 cigaret denně. Přes léčbu kortikoidy a cytostatiky byl 
průběh komplikován recidivujícím pravostranným pneumotora-
xem. Pro trvale se zhoršující stav byla indikována transplantace 
plic. Teprve po zanechání kouření, provádění pravidelné decho-
vé rehabilitace a využití homeopatické léčby se během 12letého 
sledování zdravotní stav chlapce stabilizoval a postupně lepšil, 
takže mohl přejít z plného invalidního důchodu do částečného 
a začít pracovat a sportovat. Prognosticky je příznivé přetrvává-
ní normální hodnoty difuzní kapacity plicní. Hlavní příčinou sta-
bilizace a zlepšování stavu je nejpravděpodobněji skutečnost, že 
přestal trvale kouřit.
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Chronická rinosinusitida
a porucha očních pohybů

Souhrn:
Diferenciální diagnostika diplopie a myogenních obrn okohybných svalů zahrnuje ce-

lou řadu onemocnění. Tyto klinické příznaky jsou typické zejména pro onemocnění neu-
rogenní etiologie. Vzácně bývá popisována i možná souvislost se zánětlivým procesem 
v oblasti vedlejších dutin nosních. Prezentujeme případy dvou pacientů, u kterých byla 
popsána diplopie a celkové nespecifické příznaky. Zároveň byly diagnostikovány chro-
nické zánětlivé změny v oblasti paranazálních dutin. V obou případech došlo po chirur-
gickém výkonu v oblasti vedlejších dutin nosních k ústupu obtíží a vymizení diplopie.

Summary:
Chronic rhinosinusitis and ocular motility impairment
Differential diagnosis of diplopia and myogenous palsies of ocular muscles includes 

a wide range of diseases. These clinical symptoms are typical for neurological disorders. 
A possible relationship with inflammatory process of paranasal sinuses has been rare-
ly published. We present case histories of two patients with diplopia and nonspecific 
symptoms. Chronic inflammation of paranasal sinuses were simultaneously diagnosed. 
After surgical procedure of paranasal sinuses the symptoms eased off and diplopia ce-
ased in both cases.

Jeřábková, P., Kuchynková, Z., Plzák, J., Betka, J. Chronická rinosinusitida a porucha očních pohybů. 
Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 4, č. 2: 9 – 11, 2007.

Klíčová slova:
� chronická rinosinusitida
� myositis orbitalis
� diplopie

Key words:
� chronic rhinosinusitis
� myositis orbitalis
� diplopia

Úvod:
Nejčastěji se orbitopatie vyskytují u endokrinních onemocně-

ní, jakými je například tyreotoxikóza (Smith et al. 2001; Liu et 
al. 2001). Dále mohou vznikat na podkladě zánětlivého onemoc-
nění. Zánětlivá onemocnění očnice zahrnují procesy postihující 
orbitální a periorbitální tkáně. Mohou být způsobeny širokou 
škálou etiologických agens. Do této skupiny je řazeno rozsáhlé 
spektrum onemocnění od specifických zánětů až po idiopatické 
procesy (Gordon 2006). Myositis orbitalis je primární zánět jed-
noho, případně několika okohybných svalů, inervovaných růz-
nými nervy. Spadá do kategorie hyperergicko-alergických one-
mocnění očnice. Zpočátku se objevují intermitentní myogenní 
obrny. Toto onemocnění bývá provázeno zánětlivými příznaky 

na spojivkách (chemózou) i víčkách a palpační citlivostí pře-
devším v oblastech nad svalovými úpony. Vzácněji se objevuje 
jako doprovodný příznak alterace celkového stavu, únavnost, 
subfebrilie a zvýšená sedimentace. Exoftalmická pseudotumo-
rózní forma s axiální protruzí oka může být snadno zaměnitelná 
s expanzivním procesem v oblasti orbity jiné etiologie. Oligo-
symptomatická forma bývá omezena pouze na jednotlivé svaly 
a často může imitovat obrny neurogenního původu. Toto one-
mocnění je typické sklonem k častým recidivám a bolestí při 
pohybech oka (Kraus et al. 1997). Při diferenciální diagnóze 
musíme dále brát v úvahu možnost celkového neurologického 
onemocnění, malignity, případně traumatu. Stanovení správné 
diagnózy je nezbytné pro zvolení dalšího terapeutického postu-
pu (Gordon 2003).

Petra Jeřábková1,2, Zdenka Kuchynková1,
Jan Plzák1,3,4, Jan Betka3

1Klinika otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK,
Katedra otorinolaryngologie IPVZ, Praha

2Fyziologický ústav 1. LF UK, Praha
3Anatomický ústav 1. LF UK, Praha
4Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad 2. LF UK, Praha
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Kazuistika č. 1:
55letý pacient udával od 3. října 2004 nejistotu při chůzi 

a pocit oslabení zejména v oblasti dolních končetin. Od 4. října 
2004 se objevila neostrost zraku, která postupně progredovala 
do horizontální diplopie. 7. října 2004 byl pacient akutně přijat 
na Neurologickou kliniku dospělých 2. LF UK, FN v Motole. Při 
přijetí byla dominujícím příznakem nejistota při chůzi a pocit 
oslabení dolních končetin. Pacient byl lucidní, plně orientova-
ný. Byla patrna horizontání diplopie, omezená abdukce a moti-
lita levého bulbu. 

Nemocný prodělal obdobný stav v letech 1983 a 1992, kdy se 
objevilo oslabení všech končetin doprovázené diplopií. V obou 
případech byla provedena lumbální punkce bez patologického 
nálezu a byla zahájena parenterální kortikoterapie, po které do-
šlo k ústupu obtíží. 

MRI vyšetření hlavy (obrázek č. 1) prokázalo výrazné sliz-
niční změny v etmoidech a zánětlivé změny v apexu levé orbity. 
Byly vyloučeny ložiskové změny mozku a patologie v oblasti zad-
ní jámy lební. Bylo provedeno oční konzilium se závěrem velmi 
suspektní myopatie, případně zánětlivého procesu v oblasti ze-
vního přímého svalu vlevo. ORL vyšetření prokázalo polypy ve 
střední nosní etáži. Na základě provedených vyšetření byl nález 
zhodnocen jako chronická sinusitida s levostrannou nosní polypó-
zou. Pa cient byl zaléčen lokálně intranasálními kortikoidy a byl 
indikován k levostrannému chirurgickému řešení. V celkové ane-
stezii byla provedena levostranná endoskopická etmoidektomie. 

Histologicky byl potvrzen nález nosních polypů. V pooperačním 
období došlo k ústupu obtíží a vymizení diplopie. Od chirurgic-
kého výkonu je pacient v remisi. 

Kazuistika č. 2:
Druhý pacient, 58letý muž, byl 16 let vyšetřován na mnoha 

pracovištích pro nestabilní diplopii, která byla vždy doprovázena 
protruzí levého bulbu a chemózou spojivky. Zpočátku bylo po-
mýšleno na demyelinizační onemocnění, myastenii, případně na 
expanzivní proces lokalizovaný v hrotu orbity. Všechna prove-
dená vyšetření včetně elektromyografie očních svalů, MRI hlavy 
a vyšetření mozkomíšního moku byla negativní. Ani při opako-
vaném vyšetření nebyly zjištěny protilátky proti acetylcholinové-
mu (Ach) receptoru. Obtíže ustupovaly po pulzní kortikoidní léč-
bě. Nasazení dlouhodobé kortikoidní léčby však nevedlo k úplné 
remisi potíží. Od roku 2002 došlo k progresi obtíží, zvýraznění 
chemózy spojivky a prakticky trvalé mírné protruzi levého bul-
bu s přetrvávající diplopií v krajních polohách pohledu, která ne-
odpovídala neurogenní oftalmoplegii. Tento stav byl doprovázen 
zvýšenou únavou. 

Pacient byl přešetřen na Neurologické klinice dospělých 2. LF 
UK, FN v Motole. Bylo zopakováno MRI vyšetření hlavy (obrá-
zek č. 2), které prokázalo hyperplazii sliznic v oblasti vedlejších 
dutin nosních, zejména na pravé straně, svědčící pro chronickou 
sinusitidu. Při ORL vyšetření byla na základě provedeného MRI 
a klinického nálezu indikována funkční endoskopická operace 

CHRONICKÁ RINOSINUSITIDA A PORUCHA OČNÍCH POHYBŮ
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Obr. č. 2: kazuistika č. 2 – MRI vyšetření hlavy: hyperplazie 
sliznice na spodině obou maxilárních sinů

Obr. č. 1: kazuistika č. 1 – MRI vyšetření hlavy, výrazné sliz-
niční změny v ethmoidech, s maximem změn v úrovni apexu 
levé orbity
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nosu ve smyslu pravostranné etmoidektomie. Histologický nález 
odpovídal slizniční hyperplazii s chronickými zánětlivými změ-
nami. Po operaci došlo prakticky okamžitě k výraznému zlepšení 
stavu, odezněl pocit retrobulbárního tlaku, zmírnila se protruze 
bulbu a odezněla diplopie.

Diskuse:
Výskyt myogenních obrn zevních očních svalů bývá často popi-

sován ve spojitosti s neurologickými onemocněními typu myaste-
nia gravis. Jiné příčiny bývají spíše ojedinělé. Souvislost myositis 
orbitalis a procesů v oblasti vedlejších dutin nosních není úplně 
jasná. Může se jednat o indukované zánětlivé procesy, vedoucí 
ke změnám tkání v orbitě, které imitují příznaky neurogenního 
postižení. Pro možný vliv edematózních změn tkáně svědčí efekt 
podané kortikoterapie. V obou případech bylo vyloučeno systé-
mové onemocnění, které by vedlo k rozvoji myozitických změn 
v oblasti orbity. Domníváme se, že se jednalo o indukovanou lo-
kální myozitidu s možnou alergickou a autoimunitní složkou. 
U obou pacientů byla pozitivní anamnéza alergických projevů. 
Efekt zvolené chirurgické léčby byl podstatně lepší než dlouho-
dobé podávání kortikoidní léčby, které bylo indikováno u jednoho 
z výše zmíněných pacientů

Vzhledem k tomu, že prezentujeme pouze soubor dvou pa-
cientů, není možné vyvozovat jednoznačný závěr. Klinický průběh 
u obou referovaných případů, pozitivní vliv kortikoterapie a ústup 
obtíží po provedeném chirurgickém výkonu nás vedou k úvahám 
o možné příčinné souvislosti mezi myositis orbitalis a chronickým 
zánětlivým postižením v oblasti vedlejších dutin nosních. 

Závěr:
Na základě klinického průběhu se domníváme, že existu-

je souvislost mezi zánětlivým postižením paranasálních dutin 
a indukovanými změnami v oblasti orbity, velmi pravděpodobně 
charakteru lokální myozitidy. Na tuto etiologickou souvislost je 
nutné pomýšlet u všech pacientů s atypickým obrazem poruchy 
oční hybnosti.

Literatura:
Gordon, L. K. Orbital inflammatory disease: a diagnostic and the-
rapeutic challenge. Eye 20, 10: 1196–1206, 2006.
Gordon, L. K. Diagnostic dilemmas in orbital inflammatory disease. 
Ocular Immunology and Inflammation 11, 1: 3–15, 2003.
Kraus, H. et al. Kompendium očního lékařství. Praha: Grada, 1997.
Liu, G., Volpe, N. J., Galetta, S. Neuro-ophthalmology: diagnosis 
and management. Philadelphia: WB Saunders, 2001.
Smith, J. R., Rosenbaum, J. T. A role for methotrexate in the ma-
nagement of non-infectious orbital inflammmatory disease. Br J 
Opthalmol 85, 10: 1220–1224, 2001.
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V Úvalu 84
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Světový den astmatu 2007

zpráva

Globální iniciativa pro astma 
(GINA) vyhlásila tradiční den ast-
matu – letos na 1. května. V České 
republice jsme oslavili tento den 
tradičně řadou akcí po celé repub-
lice. V hlavním městě jej reprezen-
toval na náměstí Míru stan kontro-
ly plicních funkcí určený kontaktu 
s veřejností a odborné zasedání 
3. května v Národním domě na 
Vinohradech.

(kviz) Fo
to

 K
ar

el
 V

íz
ne

r

kazupneu_2_07.indd   11 29.5.2007   1:44:50



12 KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL 2/2007

Souhrn:
Umělá plicní ventilace (UPV) je jednou ze základních metod léčby v intenzivní me-

dicíně. V případě poranění plicního parenchymu s nutností umělé plicní ventilace je 
častou a závažnou komplikací léčby bronchopneumonie (ventilátorová bronchopneu-
monie). Autoři předkládají soubor 30 pacientů (26 mužů a 4 žen) se závažným poraně-
ním hrudníku léčených umělou plicní ventilací. Věkový průměr pacientů byl 46,7 roku, 
délka umělé plicní ventilace průměrně 18,2 dne. Ventilátorová bronchopneumonie jako 
komplikace léčby byla zaznamenána u 17 pacientů (56,7 %), přičemž u 12 zemřelých 
pacientů byla zaznamenána v 11 případech (36,7 %).

Summary:
Ventilator-associated pneumonia – a fatal complication of conservative treatment of 

severe thoracic injury
The artificial pulmonary ventilation is one of the basal methods of intensive care. Bron-

chopneumonia (ventilator-associated pneumonia) is a common and serious complication 
of an injury of pulmonary parenchyma demanding the artificial pulmonary ventilation. The 
authors present a population of 30 patients (26 males and 4 females) with a serious tho-
racic injury treated by the artificial pulmonary ventilation. The mean age of patients was 
46,7 years, the mean length of artificial pulmonary ventilation was 18,2 days. Ventilator 
associated pneumonia was identified in 17 patients (56,7 %) as a complication of treatment, 
while in dead patients it was identified in 11 out of 12 patients (36,7 %).

Šimánek, V., Třeška, V., Klečka, J., Kasal, E., Špidlen, V., Vodička, J., Altmann, P., Šafránek, J. Venti-
látorová bronchopneumonie – fatální komplikace konzervativní léčby závažných poranění hrudníku. Ka-
zuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 4, č. 2: 12 – 14, 2007.

Klíčová slova:
� ventilátorová 

bronchopneumonie
� poranění hrudníku
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Ventilátorová bronchopneumonie
– fatální komplikace konzervativní léčby 
závažných poranění hrudníku

Václav Šimánek1, Vladislav Třeška1, Jiří Klečka1, 
Eduard Kasal2, Vladimír Špidlen1, Josef Vodička1, 
Pavel Altmann2, Jarmil Šafránek1

1 Chirurgická klinika, FN Plzeň
2 Klinika anesteziologie a resuscitace, FN Plzeň

Úvod:
Umělá plicní ventilace představuje soubor postupů umožňují-

cích podpořit nebo do určité míry nahradit činnost některých slo-
žek respiračního systému (plic, hrudní stěny a dýchacího svalstva) 
funkčně spojených s výměnou plynů v plicích. V případě závažných 
poranění hrudníku je umělá plicní ventilace používána zejména při 
stabilizaci hrudní stěny (metoda vnitřní pneumatické dlahy), těžké 
kontuzi plic, respirační insuficienci, přítomnosti poranění dalšího 
tělesného systému (kraniocerebrální, břišní a končetinové poranění 

s předpokládanou nutností opakovaných operačních zákroků), pří-
padně přítomnosti závažného plicního onemocnění. Přes nesporné 
výhody má užití umělé plicní ventilace řadu plicních i mimoplic-
ních komplikací, mezi nejzávažnější patří nozokomiální broncho-
pneumonie (NBP). Incidence NBP se pohybuje mezi 21–26 %. NBP 
je nejčastější příčinou úmrtí na nozokomiální infekci. Mortalita na 
NBP se pohybuje mezi 20–26 %. U ventilovaných pacientů je pří-
tomnost NBP vážný životohrožující problém, hovoříme o ventilá-
torové bronchopneumonii (VAP) a mortalita je 50 %. Umělá plicní 
ventilace zvyšuje incidenci NBP 6–21krát. Zároveň NBP prodlužu-
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je hospitalizaci pacienta na pracovištích intenzivní péče v průměru 
o 4  –13 dnů. Její přítomnost může souviset s rozvojem sepse, septic-
kého šoku, syndromu multiorgánové dysfunkce (MODS) a akutního 
syndromu respirační tísně (ARDS)(Ševčík et al. 2000). Nejčastějším 
patogenem jsou gramnegativní kmeny – 45 % (Pseudomonas aerugino-
sa 22 %), dále pak multirezistentní kmeny – 43 % (zejména Methi-
cillin rezistentní Staphylococcus aureus – MRSA) (Irequi et al. 2001; 
Guimaraes et al. 2006).

Klinický soubor:
Ve Fakultní nemocnici Plzeň bylo v rozmezí let 1999–2005 pro 

těžké poranění hrudníku s nestabilní hrudní stěnou léčeno pomo-
cí umělé plicní ventilace (metoda „vnitřní pneumatické dlahy“) 
30 pacientů (26 mužů a 4 ženy). Standardně byli pacienti ventilo-
váni v režimu objemové ventilace CMV s nízkým PEEP (positive 
end-expiratory pressure) na přístroji Dräger – Evita IV. Po stabili-
zaci vylomeného bloku byli pacienti postupně převedeni přes zá-
stupovou na spontánní ventilaci. 

Průměrný věk pacientů byl 46,7 roků (rozmezí od 16 do 79 
roků). Délka nutné umělé plicní ventilace byla v rozmezí od 6 do 49 
dnů, průměrně 18,2 dne. Celková délka hospitalizace byla v rozmezí 
od 12 do 61 dnů, průměrně 27,7 dne. Komplikace léčby – broncho-
pneumonie, syndrom multiorgánového selhání (MOF), respirační 
insuficience, sepse (viz tabulka č. 1). Nejčastěji byla zaznamenána 
bronchopneumonie – 17 pacientů (56,7 %), přičemž u 12 zemřelých 
pacientů byla zaznamenána v 11 případech (36,7 %), u 1 pacienta ne-
byla bronchopneumonie zaznamenána. Na základě pitevních nálezů 
byly zjištěny příčiny smrti (tabulka č. 2). V souboru úmrtí pacientů 
jsme zkoumali závislost na parametrech (věk, komplikace) s využitím 
statistické analýzy software S. A. S. (Statistical Analysis Software) re-
lease 8.02 a programu STATISTICA 98 Edition. Použili jsme chí-kva-
drát test dobré shody a tzv. Fisherův exaktní test. Statisticky signifi-
kantní rozdíl vyjadřuje p-value nižší než 0,05 (tabulka č. 3 hodnota 
statistické významnosti p-value u sledovaných parametrů).

Použitím multivariační analýzy (Logistic stepwise regression) 
jsme prokázali, že nejsilnější faktor na smrt pacientů měla kom-
plikace – ventilátorová bronchopneumonie. 

Diskuse:
Umělá plicní ventilace není konečným řešením patologického 

stavu kriticky nemocného pacienta, ale slouží pouze k překlenutí 
daného kritického období. Konference Americké společnosti hrud-
ních lékařů formulovala v roce 1993 cíle umělé plicní ventilace, 
které rozdělila na cíle fyziologické a klinické.

Fyziologické cíle UPV: 
� podpora výměny plynů v plicích
� zvýšení plicního objemu
� snížení dechové práce

Klinické cíle UPV:
� zvládnutí hypoxémie
� zvládnutí akutní respirační acidózy
� zvládnutí dechové tísně
� stabilizace hrudní stěny

� prevence vzniku a odstranění již vzniklých atelektáz
� snížení únavy dýchacího svalstva
� umožnění celkové anestezie, hluboké analgosedace a nervosva-

lové blokády
� snížení systémové nebo myokardiální kyslíkové spotřeby
� snížení nitrolebního tlaku

Indikace umělé plicní ventilace je vždy individuální a závisí na cel-
kovém klinickém stavu pacienta, charakteru onemocnění a odpo-
vědi na dosavadní terapii. Při rozhodování o použití umělé plic-
ní ventilace využíváme hodnocení parametrů plicní mechaniky, 
oxygenace a ventilace spolu se subjektivním hodnocením stupně 
dechové tísně nemocného.

Plicní mechanika
� dechová frekvence >35 dechů/minuta
� vitální kapacita <15 ml/kg
� maximální inspirační podtlak, který je nemocný schopen vyvi-

nout <−25 cm H2O (2,5 kPa)

Oxygenace
� paO2<9 kPa při FiO2 0,4 obličejovou maskou
� alveolo-arteriální diference O2-A-aDO2>47 kPa při FiO2 1,0 

nebo velikost plicního zkratu Q 2/Q T>20 %
� oxygenační index paO2/FiO2<27 kPa

komplikace počet %

bronchopneumonie 17 56,7 %

MOF 13 43,3 %

respirační insuficience 7 23,3 %

sepse 14 46,7 %

Tab. č. 1: Komplikace léčby

příčina smrti počet %

sepse 8 66,7 %

embolie plicnice 2 16,7 %

nekrotizující pankreatitida 1 8,3 %

respirační insuficience 1 8,3 %

Tab. č. 2: Příčiny smrti

parametr p-value

věk 0,7213

bronchopneumonie 0,0024

MOF <0,001

respirační insuficience 0,0086

sepse <0,001

Tab. č. 3: Hodnota hladiny statistické významnosti p-value 
u sledovaných parametrů
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Ventilace 
� apnoe
� paCO2>7,5 kPa
� poměr mrtvého prostoru a dechového objemu VD/VT>0,6

Komplikace umělé plicní ventilace
� komplikace vzniklé z nutného zajištění dýchacích cest (intuba-

ce, tracheotomie),
� komplikace vzniklé z nedostatečného nebo nadměrného zvlh-

čení nebo ohřátí vdechovaného vzduchu,
� nežádoucí účinky déletrvající expozice respiračního ústrojí vy-

sokým koncentracím kyslíku (plicní toxicita, neurologické účin-
ky, retrolentální fibroplazie),

� infekční komplikace vzniklé ztrátou nebo snížením účinnosti 
reflexů z dýchacích cest a zhoršením funkce mukociliárního 
transportu při zajištění dýchacích cest, ventilaci pozitivním pře-
tlakem a při použití léků se sedativním účinkem (bronchopneu-
monie),

� plicní nežádoucí účinky v důsledku ventilace pozitivním přetla-
kem – poškození plic je vyvoláno kombinovaným působením 
vysokých inspiračních tlaků (barotrauma), nadměrných decho-
vých objemů (volumotrauma) a střižných sil (vznikají na roz-
hranní oblastí plic s rozdílnou regionální poddajností), 

� mimoplicní nežádoucí účinky ventilace pozitivním přetlakem 
(kardiovaskulární, renální, jaterní) (Ševčík et al. 2000; Gordon 
et al. 2001).

V případě poranění hrudníku spojených s nestabilní hrudní 
stěnou je vždy přítomna kontuze plicního parenchymu, ve které 
často dojde k vytvoření ložiska zánětu. Kontuze plic zároveň zvy-
šuje potřebu umělé plicní ventilace z 20 % na 50 % a mortalitu 
z 16 % na 42 %. Současně je rizikovým faktorem ARDS (vzniká 
v 60 %) a zvyšuje incidenci syndromu multiorgánového selhání 
(Gunduz et al. 2005; Sirmali et al. 2003). Délka aplikace umělé 
plicní ventilace (vnitřní pneumatické dlahy) používané ke stabili-
zaci nestabilního segmentu hrudní stěny je průměrně 2–3 týdny, 
tento interval je však ovlivněn jak schopností reparace plicního 
parenchymu tak přidruženými poraněními a celkovým stavem pa-
cienta (Athanassiadi et al. 2004).

Závěr:
Zhodnocením výsledků našeho souboru prokazujeme, že 

ventilátorová bronchopneumonie je životohrožující komplikace 
zejména u pacientů dlouhodobě ventilovaných pro závažné po-
ranění hrudníku. Na jejím vzniku se podílí kromě negativních 
vlivů umělé plicní ventilace v terénu traumatem poškozeného 
plicního parenchymu (kontuze, lacerace) i nebezpečí rozvoje no-
zokomiální infekce. 

V léčbě a prevenci je proto u závažných poranění hrudníku 
nutno přistupovat k zraněnému individuálně, podávat širokospek-
trá antibiotika, opakovaně kontrolovat klinický stav a radiologický 
nález. Provádět důslednou sanaci dýchacích cest, zajistit dostateč-
nou hydrataci pacienta. V případě známek plicní infekce zajistit 
infekční materiál a antibiotika podávat podle citlivosti. 

Jako metodu volby je možno v případě nestabilní hrudní stě-
ny docílit její stabilizace pomocí operační léčby (vnitřní nebo ze-
vní fixace). Současně je vhodné použití epidurální analgézie, op-
timalizace analgosedace a neinvazivní umělá plicní ventilace. Při 
použití těchto léčebných postupů docílíme rychlejšího přechodu 
na spontánní ventilaci s možností včasného zahájení dechové re-
habilitace, lepší spolupráce pacienta a tím výrazně snížíme mož-
né riziko ventilátorové bronchopneumonie (Tanaka et al. 2001; 
Tanaka et al. 2002).
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Zajímavé bronchologické
(a morfologické) nálezy

Bartoň, P., Drajna, M., Blažková, H., Kerekes, Z., Ondrejka, G. Zajímavé bronchologické (a morfologic-
ké) nálezy. 7. díl – Tuberkulóza – ještě jednou pigmentace. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 4, 
č. 2: 15 –18, 2007.
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� bronchoskopické nálezy

Key words:
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� flexible bronchoscopy 

(FOB)
� bronchoscopic findings

7. díl – Tuberkulóza – ještě jednou 
pigmentace…

I když jsou statistické výsledky v situaci dohledu nad tuberkulózou v České republice rok 
od roku příznivější, je třeba při diferenciálně diagnostických rozvahách u pneumologických 
onemocnění na tuberkulózu stále pamatovat.

K rizikovým skupinám patří i polymorbidní pacienti vyššího věku s vředovou chorobou 
gastroduodena, diabetes mellitus či jinými, organismus celkově oslabujícími komorbiditami.

Záněty dýchacích cest provázené dráždivým nebo produktivním kašlem, dušností, poce-
ním (zvláště nad ránem), nechutenstvím, váhovým úbytkem, zvýšenými teplotami v rozmezí 
37–38 °C a celkovou slabostí, by měly podezření na možnou specifickou etiologii onemocně-
ní znásobit…

Pavel Bartoň1, Martin Drajna1, Helena Blažková1, 
Zoltán Kerekes2, Gustáv Ondrejka3

1 OLÚ Jevíčko
2 Patologie, s. r. o., Litomyšl
3 Oddělení TRN, Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, p. o.

Případ 12.
80letá pacientka, nekuřačka, starobní důchodkyně; dříve praco-

vala jako dělnice v továrně na výrobu žiletek. O kontaktu s tuberku-
lózou neví. Udává týdny trvající dýchací obtíže stupňující se v noci 
a nad ránem a celkovou slabost. V posledním měsíci před hospitali-
zací váhový úbytek 3–4 kg, dráždivý kašel, nad ránem pocení a tep-
loty až 38 °C. Zhoršující se spánek, chuf k jídlu i celkový stav.

Praktický lékař pro bronchitický poslechový nález nasadil an-
tibiotika a expektorancia. V následujících dnech progredující duš-
nost s pálivou svíravou bolestí na hrudi, pro kterou pacientka vo-
lala rychlou lékařskou pomoc.

Hospitalizována na spádovém interním oddělení. Vyloučen 
akutní koronární syndrom a plicní embolie; pro RTG nález ne-
homogenní infiltrace 8×6 cm parakardiálně vpravo (obr. 12/1), 
s CT potvrzenou atelektázou S5 dx., odeslána k bronchoskopic-
kému vyšetření.

Objektivní nález: ventro-bazálně vpravo oslabené až vymize-
lé dýchání.

Laboratorní vyšetření: FW 44/80, Le 6,3…6,8…9,3×109/l, v sé-
ru nalezeny zvýšené hodnoty močoviny (15,8 mmol/l), kreatininu 
(171,4 µmol/l) a kyseliny močové (667 µmol/l). FOB: V průduš-

Obr. 12/1: Předozadní skiagram hrudníku
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nici atrofie sliznice s výraznějším zřasením a namodralým nádechem. Ostrá hlavní carina, difuzně oboustranně rozsáhlé, četné, vpravo až 
„plastické“ pigmentace. (obr. 12/2 až 12/10)

Obr. 12/2 Obr. 12/3 Obr. 12/4 Obr. 12/5
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Obr. 12/6 Obr. 12/7 Obr. 12/8 Obr. 12/9
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Obr. 12/10
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Obr. 12/2: Distální průdušnice, hlavní carina, větvení hlavních bronchů – dx./sin.
Obr. 12/3: Levý horní lobární bronchus a jeho segmentální větvení
Obr. 12/4: B6 sin. a jeho subsegmentální větvení
Obr. 12/5: Dolní lobární bronchus – bazální segmentální průdušky
Obr. 12/6: Pravý horní lobární bronchus – segmentální větvení, rozsáhlá pigmentace
Obr. 12/7: Spojný bronchus vpravo – rozsáhlá „plastická“ pigmentace na mediální stěně
Obr. 12/8: Odstup středního lobárního bronchu vpravo (B4+5 dx.)
Obr. 12/9: Detail na sliznici v odstupu B4+5 dx. – ? specifické granulace ?
Obr. 12/10: Detail do periferie B4+5 dx. – volný, ale zúžený průsvit B4 dx., B5 dx. nelze rozlišit

Intenzivně „palčivě“ vyznívající otazníky v komentáři k obrázku 12/9 zdůrazňují podezření na specifické granulace, které však nebylo 
histologicky potvrzeno: „Zachyceny jen drobné fragmenty chronicky zánětlivě infiltrované respirační sliznice s metaplastickým dlaždico-
buněčným epitelem.“ Cytologie z výplachů a aspirátů potvrdila obraz nespecifického mukopurulentního zánětu.

Mantoux II test 15 mm s indurací, BK mikroskopicky pozitivní nález z aspirátu cévkou ze středního lobárního bronchu vpravo. Kul-
tivace na BK pozitivní (14. 5. 2007), IgG A60 – IgA negativní, IgG dubiózní, IgM negativní.

Pacientka přijata k hospitalizaci v OLÚ Jevíčko, zahájena antibiotická léčba v kombinaci isoniazid (Nidrazid 3-0-0), rifampicin (Arfi-
cin 300 2-0-0), ethambutol (Sural 0-3-0).

Případ 13.
81letá pacientka, nekuřačka, starobní důchodkyně; dříve kuchařka. O kontaktu s tuberkulózou neví. Před vyšetřením a hospitalizací asi 

měsíc dráždivý, neproduktivní kašel, progredující námahová dušnost. Noční poty, občasné teploty do 38 °C. Zhoršení spánku. Chuf k jídlu 
normální, ale za poslední měsíc váhový úbytek 3–4 kg.

ZAJÍMAVÉ BRONCHOLOGICKÉ (A MORFOLOGICKÉ) NÁLEZY
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ZAJÍMAVÉ BRONCHOLOGICKÉ (A MORFOLOGICKÉ) NÁLEZY

V listopadu 2006 asi měsíc léčena praktickým lékařem pro in-
fekt dýchacích cest.

V prosinci 2006 pro přetrvávající dušnost a febrilie vyšetřena 
v TRN ambulanci. Dle skiagramu hrudníku centrální bronchopne-
umonie vpravo. Léčena cefuroximaxetilem (Zinoxime 500).

V tomtéž měsíci hospitalizace na spádovém oddělení TRN. 
Léčba Zinoxime 500 a gentamicinem, následně ciprofloxacinem 
(Ciplox 500 mg 2×1).

Po antibiotické léčbě jen mírná regrese RTG nálezu (obr. 13/1), 
proto 3. 1. 2007 provedeno k vyloučení neo-procesu FOB vyšetření 
(obr. 13/2 až 13/10) s nálezem stenózy B3 dx. a pigmentacemi v. s. 
specifické etiologie v B1, 3, 6 dx a horním lobárním bronchu vlevo. 
V oblasti B3 dx. nelze vyloučit duplicitu s maligním procesem.

4. 1. 2007 mikroskopicky pozitivní průkaz acidorezistentních 
tyček (ART).

Pacientka přeložena k dalšímu léčení do OLÚ Jevíčko.
Cytologie z výplachů negativní, BK mikroskopicky i kultivač-

ně pozitivní. RTG hrudníku v březnu a dubnu 2007 (obr. 13/11 
a 13/12) prokazuje výraznou regresi původního nálezu.

Obr. 13/2 Obr. 13/3 Obr. 13/4 Obr. 13/5

Fo
to

 z
 a

rc
hi

vu
 a

ut
or

ů

Obr. 13/6 Obr. 13/7 Obr. 13/8 Obr. 13/9
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Obr. 13/10
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Obr. 13/2: Levý horní lobární bronchus – pigmentace na laterální stěně
Obr. 13/3: „Vlastní“ horní lobární bronchus vlevo – pigmentace ventrální stěny před segmentálním 
větvením na B1+2 a B3 sin.
Obr. 13/4: B6 sin.
Obr. 13/5: Pravý horní lobární bronchus
Obr. 13/6: Stenoticky deformovaný B3 dx. (pod šipkou)
Obr. 13/7: Detail na stenózu B3 dx.
Obr. 13/8: (směrem zdola nahoru a vlevo) Střední a dolní lobární bronchus a B6 dx. – pigmentace na 
mediální stěně spojného bronchu
Obr. 13/9: Periferie středního lobárního bronchu dx. – úplný uzávěr průsvitu
Obr. 13/10: Dolní lobární bronchus dx. – pigmentace na ventrální stěně

Obr. 13/1: Předozadní skiagram hrudníku (20. 12. 2006)
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Obr. 13/11: Předozadní skiagram hrudníku (1. 3. 2007) Obr. 13/12: Předozadní skiagram hrudníku (23. 4. 2007)

Při kontrolním FOB vyšetření 7. 3. 2007 provedena opakovaně excize z interlobární cariny mezi pravým horním lobárním a spojným 
bronchem. Histologicky potvrzena část specifického granulomu s kaseozní nekrózou svědčící pro specifický zánět bronchiální sliznice.

Laboratorní vyšetření: CRP 118…32…13 mg/l, Le 7,2…5,7…4,4×109/l, FW 80/92…100/110…53/86…40/64…50/70.
Mantoux II 12 mm.
Léčena kombinací rifampicin (Arficin 300 2-0-0), isoniazid (Nidrazid 3-0-0), ethambutol (Sural 0-3-0). Pro elevaci jaterních testů Arficin 

po 10 dnech vysazen, do trojkombinace antibiotické léčby doplněn dle výsledků citlivosti ciprofloxacin (Cifloxinal 250 1-0-1).
Během pobytu léčena pro nález Acinetobacter spec. v aspirátu z bronchu také doxycyklinem (Deoxymykoin) – dle výsledku vyšetření cit-

livosti. 
Po tříměsíční léčbě propuštěna BK mikroskopicky i kultivačně negativní do ambulantní léčby s dvojkombinací isoniazid + ethambutol.

Závěr

Co měly oba případy společného?
� Pacientky negovaly možný kontakt s tuberkulózou.
� Podobné až stejné subjektivní obtíže i průběh onemocnění před stanovením diagnózy.
� Věk přes 80 let.
� RTG nález charakteru pravostranné bronchopneumonie, případně neo-procesu.
� FOB – oboustranné, mnohočetné, rozsáhlé slizniční změny (pigmentace) a deformace až stenózy bronchiálního průsvitu B4+5 dx., v pří-

padu 13. i B3 dx. s histologickým průkazem specifického granulomu s kaseozní nekrózou.
� Pozitivní mikroskopický průkaz ART a pozitivní kultivaci Mycobacterium tuberculosis.

MUDr. Pavel Bartoň 
OLÚ 510
569 43 Jevíčko
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T É M A  Č Í S L A :  P O R U C H Y  D Ý C H Á N Í  V E  S P Á N K U

Definice:
Syndrom spánkové apnoe je soubor příznaků a chorobných sta-

vů, které vznikají na základě opakovaných apnoických pauz a /nebo 
hypopnoe během spánku.

Apnoická pauza (apnoe) je zástava dýchání ve spánku, která 
trvá déle než 10 sekund.

Apnoe rozlišujeme: 
� Obstrukční – důvod zástavy dýchání je na kterémkoliv úseku 

horních cest dýchacích (patro, tonsily, uvula, ochabnutí svalů). 
Na záznamu z polygrafu či polysomnografu (viz dále) vidíme 
zástavu proudu vzduchu u nosu i úst při zachování dechového 
úsilí zaznamenaného nad břichem a hrudníkem.

� Centrální – chybění podnětu z CNS pro dýchání. Při noční mo-
nitoraci vidíme chybění proudu vzduchu u nosu a úst a zároveň 
absenci dýchacích pohybů břicha a hrudníku.

� Smíšené – s počáteční centrální a následující obstrukční slož-
kou.
Hypopnoe je omezení, snížení průtoku dýchacími cestami. 

V závislosti na metodě registrace se hypopnoe popisuje například 
jako redukce proudu vzduchu pod 30 % výchozích hodnot.

Během apnoické pauzy dochází k významným změnám v krev-
ních plynech, mění se i tlakové poměry v dýchacích cestách. Na 
pokles kyslíku a vzestup oxidu uhličitého reagují chemorecepto-
ry v CNS, na zvýšení tlaku baroreceptory, následkem je probouze-
cí reakce CNS s tzv. mikroprobuzením nemocného. Tyto stavy se 
opakují s každou apnoickou pauzou (syndrom spánkové apnoe je 
definován jako 5 a více apnoe za hodinu spánku) a vedou k frag-
mentaci spánku a narušení hypnogramu.

Příčiny syndromu spánkové apnoe jsou nejčastěji obezita 
a dále anatomické překážky v horních cestách dýchacích či fyziolo-
gické příčiny – nadměrné ochabnutí svalů během spánku.

Nejčastější symptomy syndromu spánkové apnoe jsou: 
� hlasité nepravidelné chrápání
� nadměrná denní spavost
� ranní bolesti hlavy
� sucho v krku
� zvýšená potivost
� nykturie

Pacienti si dále mohou stěžovat na zhoršení paměti a koncen-
trace, zhoršení nálady až depresivní stavy, u mužů jsou časté po-
ruchy potence.

Důsledkem jak hlasitého chrápání tak nadměrné denní spavosti 
je psychosociální izolace nemocných. Ti také nemohou dlouhodobě 
vykonávat práci náročnou na koncentraci pozornosti a jsou limito-
váni i při nutnosti společného ubytování například při služebních 
cestách či lázeňské terapii, také hospitalizace těchto nemocných je 
spojena s častými konfliktními situacemi s ostatními pacienty.

Chrápání a zvýšená únavnost během dne jsou také nejčastější 
symptomy, se kterými nemocní vyhledají svého lékaře.

Syndrom spánkové apnoe častěji postihuje obézní muže, výskyt 
tohoto onemocnění je u mužů 3krát vyšší než u žen, v menopauze 
se tento poměr vyrovnává vzhledem k chybění protektivního vlivu 
ženských pohlavních hormonů na dýchání. 

Prevalence syndromu spánkové apnoe
Epidemiologické studie dokladující přesnou hodnotu preva-

lence nejsou z pochopitelných důvodů (nutnost noční monitorace) 
v širším měřítku možné. Dotazníková šetření odhadovala prevalenci 
na 1–10 % i více. Výskyt chrápání v populaci je ještě častější, tato 
porucha samotná již může mít závažné klinické následky v návaz-
nosti na možnou fragmentaci spánku v důsledku mikroprobuzení 
(arousal) bez apnoe a hypopnoe (tzv. syndrom zvýšené rezistence 
horních cest dýchacích) (Šonka et al. 2004).

Diagnostika syndromu spánkové apnoe
Vyšetření probíhá během noční monitorace polysomnografic-

kým či polygrafickým přístrojem.

Princip polygrafie
Jedná se o jednodušší monitorovací systém, jehož součástí je 

nejčastěji měření proudu vzduchu (flow) s vyhodnocením chrápá-
ní, či samostatný mikrofon, pás monitorující dýchací pohyby hrud-
níku, k posouzení poruch dýchání lépe dva pásy – hrudní a břiš-
ní, senzor pro zaznamenávání polohy těla, oxymetr se záznamem 
srdeční frekvence.

Tyto systémy postačují v základní orientaci o tíži syndromu 
spánkové apnoe, jejich výhodou je jednoduchost zapojení, menší 
dyskomfort pro nemocného, nevýhodou nemožnost vyčlenění doby 
bdělosti v noci a tím možnost ne zcela přesného zhodnocení tíže 
syndromu spánkové apnoe.

Zlatým standardem v diagnostice poruch spánku i poruch dý-
chání ve spánku včetně syndromu spánkové apnoe je polysom-
nografie.

Syndrom spánkové apnoe
– diagnostika a léčba

Vyskočilová, J. Syndrom spánkové apnoe – diagnostika a léčba. Kazuistiky v alergologii, pneumologii 
a ORL 4, č. 2: 19 – 23, 2007.

Jana Vyskočilová
Centrum pro dýchání a spánek, Klinika TRN, FN Plzeň
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Polysomnografický přístroj poskytuje možnost kontinuálního 
videozáznamu eventuálně i s audiozáznamem a dále vícekanálo-
vou noční monitoraci.

Je možné snímat dvou- a vícekanálové EEG, EOG, EMG sva-
lů brady, proud vzduchu u nosu a úst, mikrofonem chrápání, 
polohu těla, jedno i vícekanálové EKG, pohyby hrudníku a bři-
cha, oxymetrii, EMG dolních končetin. Vyšetření je možné do-
plnit například transkutánní kapnometrií a při titraci léčby tla-
kem přístroje.

Polysomnografie tedy poskytuje komplexní informaci nejen 
o spánku, ale i o poruchách dýchání ve spánku, hodnotách krev-
ních plynů, ale i o jiných důvodech nekvalitního spánku jako jsou 
např. periodické pohyby nohou. K posouzení přítomnosti syndro-
mu zvýšené resistence horních cest dýchacích je nutná monitorace 
intrathorakálního tlaku jícnovou sondou či nosní kanylou.

Pro podrobné posouzení je nutný kvalitní záznam bez arte-
faktů, někdy pro nezvyklost prostředí a ovlivnění kvality spánku 
senzory je nutné vyšetření opakovat.

Polysomnografické vyšetření se vždy provádí v prostředí k to-
mu určeném – ve spánkové laboratoři.

Při hodnocení polysomnografie je nutné posoudit následují-
cí klinické události: kvalitu spánku, zastoupení spánkových stá-
dií, hypnogram.

Normální rozložení spánkových stádií viz tabulka č. 1.
Dále pak veškeré poruchy dýchání, jejich vazbu na jednotlivá 

spánková stádia, na polohu těla, přítomnost a závažnost desaturací 
v návaznosti na hypopnoe a apnoe a dobu spánku, kterou nemocný 
tráví v různých rozmezích saturací; přičemž nejdůležitější je doba, 
kterou nemocný tráví v saturaci kyslíku pod 90 % (t 90).

Tíže syndromu spánkové apnoe se posuzuje podle AHI (ap-
noe/hypopnoe index) či RDI (index respiračních událostí) viz 
tabulka č. 2.

Po vyhodnocení nočního záznamu, pokud nemocný splňuje 
indikační kriteria pro léčbu, doplní se ORL vyšetření k posouzení 
průchodnosti dýchacích cest.

Léčba syndromu spánkové apnoe (nechirurgická)
Základem léčby je aplikace proudu vzduchu pomocí k tomu ur-

čeného přístroje (viz dále) zvoleným přetlakem tak, aby nedocházelo 
k apnoe a hypopnoe. Titrace tlaku přístroje, při kterém nedochází 
k respiračním událostem (apnoe a hypopnoe) se provádí přístro-
jem AUTO CPAP, který reaguje na každou respirační událost zvý-

normální hodnoty normální hodnoty

latence spánku do 30 min S1 4 %

index probouzecí reakce (AI) do 24 / hod. S2 50 %

REM latence >50 min S3 10 %

REM cykly >3 S4 10 %

efektivita spánku A
TST/SPT×100

>98% REM 25 %

efektivita hlubokého spánku B
(S3+S4+REM)/TST×100

>36% bdělost po usnutí 1 %

Tab. č. 1: Normální rozložení spánkových stádií

šením tlaku. Přesnější titrace tak, aby nedocházelo k respiračním 
událostem ani k fragmentaci spánku mikroprobuzeními, je možná 
kontinuální titrací tlaku sestrou při on-line sledování kompletní 
polysomnografie.

Nejčastější přístroje užívané k léčbě syndromu spánkové apnoe
CPAP (continuous positive airway pressure) je přístroj, který 

udržuje dýchací cesty otevřené pomocí stále stejného tlaku.
BiPAP (bilevel positive airway pressure) je přístroj umožňu-

jící nastavení inspiračního a exspiračního tlaku. Používá se hlav-
ně tam, kde je nutný vyšší tlak přístroje ke kompenzaci poruch 
dýchání ve spánku a dále k neinvazivní ventilaci v domácím pro-
středí. Výhodné je také používat tuto formu přetlakového dýchá-
ní u převahy hypopnoe u hypoventilačního syndromu spojeného 
s obezitou.

Přístroje typu C-flex, které umožňují jednodušší výdech 
tím, že v exspiriu poklesnou o určité procento nastaveného tla-
ku (Erler 1999).

Léčba trvalým přetlakem je dlouhodobá, často doživotní, a vždy 
by jí měla předcházet režimová opatření: pokus o redukci tělesné 
hmotnosti (toto je často limitováno nadměrnou denní spavostí, 
která znemožňuje veškeré pohybové aktivity), vyloučení alkoho-
lu, tlumivých prostředků na noc, abstinence alkoholu a v ideálním 
případě nekouření.

Nové stanovení tlaku přístroje je nutné při každé změně kli-
nického stavu pacienta (například významné redukci hmotnosti). 
Léčba trvalým přetlakem se aplikuje nosní, méně často celoobli-
čejovou maskou a správný výběr masky je nejdůležitější předpoklad 
pro toleranci léčby. Toleranci léčby zvyšuje také doplnění přístroje 
vyhřívaným zvlhčovačem.

Pracovní zařazení nemocných se syndromem spánkové 
apnoe

Neléčený syndrom spánkové apnoe je invalidizující onemoc-
nění, které zvyšuje pravděpodobnost úmrtí nemocného nejčastěji 
na kardiovaskulární komplikace (ICHS, hypertenze, cévní mozko-
vá příhoda).

Neléčený syndrom spánkové apnoe vylučuje zařazení nemoc-
ných do takových provozů, které vyžadují pozornost a kde by moh-
li ohrozit sebe nebo své okolí. Nemocný s neléčeným syndromem 
spánkové apnoe nesmí řídit motorová vozidla pro vysoké riziko 
mikrospánku.

SYNDROM SPÁNKOVÉ APNOE – DIAGNOSTIKA A LÉČBA
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Plné pracovní zařazení do provozů vyžadujících pozornost je 
možné cca po 3 měsících dobře nastavené léčby trvalým přetlakem 
a při dobré compliance nemocného (denní užití přístroje minimál-
ně 4–5 hodin) a při nepřítomnosti nadměrné denní spavosti. Vždy 
je nutné vyloučit práci ve směnném provozu.

Ke kvantifikaci nadměrné denní spavosti se v současné době 
nejčastěji používá Epworthská škála spavosti (je ale nutné zvláště 
u vyšetření profesního zařazení počítat s možností disimulace).

Léčba a následná dispenzarizace nemocných se syndromem 
spánkové apnoe patří do center či laboratoří zabývajících se pro-

respirační události CA MA OA apnoe hypopnoe A+H poloha index/hod.

počet 0 2 5 7 21 28 L –

počet/hod. TST 0,0 0,8 2,0 2,8 8,3 11,1 P 0,0

střední hodnota (s) 0,0 12,3 20,3 18,0 16,2 16,7 PL 0,0

maximální hodnoty (s) 0,0 14,0 26,5 26,5 35,5 35,5 S 6,8

celková doba (min) 0,0 0,4 1,7 2,1 5,7 7,8 SL 0,0

% TST 0,0 0,3 1,1 1,4 3,8 5,1 R 9,3

SR 6,0

PR 6,6RDI=25,0/ hod. REM RDI=9,9/ hod. NREM RDI=11,1/ hod. TST

Tab. č. 2

SYNDROM SPÁNKOVÉ APNOE – DIAGNOSTIKA A LÉČBA

oxymetrie WK REM NREM celkem

<50 (min) 0,0 0,0 0,0 0,0

<60 (min) 0,0 0,0 0,0 0,0

<70 (min) 0,0 0,0 0,0 0,0

<75 (min) 0,0 0,0 0,0 0,0

<80 (min) 0,0 0,0 0,0 0,0

<85 (min) 0,0 0,0 0,0 0,0

<90 (min) 0,0 0,0 0,5 1,0

<95 (min) 177,0 10,5 136,5 324,0

index počtu desaturací / hod. ODI 1,5 35,0 2,1 2,9

průměrná hodnota (%) 93 3,8 92 93

průměrná saturace během respiračních událostí s desaturacemi (%) 90

minimální saturace během respiračních událostí (%) 89

chrápání

celková doba chrápání 58,9 min

podíl spánku 
s chrápáním

19,6 % 
TST

pohyby nohou PLM

počet výskytů 22

průměrná doba trvání 
jednoho průběhu PLM

357,9 s

Epworthská škála spavosti
Situace:

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

Patologické, svědčící pro zvýšenou denní spavost, jsou hod-
noty nad 10 bodů.

Dřímáte nebo usínáte v situacích popsaných níže? (nejde 
o pocit únavy) tato otázka se týká vašeho běžného života v po-
slední době. Jestliže jste následující situace neprožil, zkuste si 
představit, jak by vás mohly ovlivnit:

Vyberte v následující škále číslo nejvhodnější odpovědi ke 
každé níže uvedené situaci:

0 = nikdy bych nedřímal, neusínal
1 = slabá pravděpodobnost dřímoty, spánku
2 = střední pravděpodobnost dřímoty, spánku
3 = značná pravděpodobnost dřímoty, spánku
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blematikou poruch dýchání ve spánku. Všechny moderní přístroje 
umožňují vyhodnocovat spolupráci nemocného možností zazna-
menávat minimálně denní používání přístroje v určitém časovém 
úseku.

Nejčastější komplikace syndromu spánkové apnoe:
� hypertenze
� kardiální insuficience
� cévní mozková příhoda, infarkt myokardu
� poruchy srdečního rytmu
� hypertenze v plicnici (cor pulmonale)
� deprese

Kardiovaskulární systém je ovlivněn během apnoe prohloube-
ním negativního tlaku v hrudníku, asfyxií v průběhu apnoe a mikro-
probuzeními (arousals).

Včasnou léčbou syndromu spánkové apnoe zamezíme vzniku 
závažných komplikací a jejich následné léčby.

Literatura:
Šonka, K. et al. Apnoe a další poruchy dýchání ve spánku. Praha: 
Grada Publishing, 2004.
Erler, T. Grundlagen und Praxis der Schlafmedizin für Medizi-
nisch-Technische Assistenten. München: Dustri Verlag Dr. Karl 
Feistle, 1999.

Prim. MUDr. Jana Vyskočilová
E-mail: vyskocilova@fnplzen.cz
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oprava
Do publikace Pomocník alergologa a klinického imunologa 2007 se nám vloudil drobný šotek. U nového očního antialergika pro 
léčbu příznaků sezónní alergické konjunktivitidy Purivist 0,5 mg / ml oční kapky, jsme v podrobných informacích uvedli nesprávně 
výrobce tohoto léku. V České republice distribuuje tento přípravek společnost NEOMED.
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Syndrom spánkové apnoe patří do velké různorodé skupiny 
poruch, která nese název Poruchy spánku. Ta se dále dělí na další 
jednotky z pohledu etiologie a patogeneze. Pro ORL specializaci 
je z hlediska diagnostiky a možností léčby důležitá podskupina 
Poruchy dýchání související se spánkem, kde jsou začleněny různé kli-
nické jednotky. Z nich je v centru odborného zájmu ORL syndrom 
obstrukční spánkové apnoe (OSA – Obstructive Sleep Apnea Syn-
drom) vyskytující se u dospělých pacientů i dětí. 

Diagnostika je zaměřena na průchodnost horních cest dýcha-
cích (anatomicky-vývojově nosní dutiny a vedlejší nosní dutiny), 
oblast nosohltanu, orofaryngu a hypofaryngu (tzv. „crossing area“ 
– oblast společná pro dýchací a polykací trakt) a hrtanu (anato-
micky dolní cesty dýchací)*.

Cílem ORL vyšetření je najít možné anatomické překážky či zú-
žení, u kterých lze předpokládat podíl na poruše dýchání. V nosní 
dutině lze očekávat např. deviaci nosního septa, hypertrofii nosní 
sliznice, polypy, v hltanu adenoidní vegetaci, hypertrofii patrových 
tonzil, měkkého patra, uvuly, kořene jazyka. V žádném případě 
nelze opomíjet v těchto lokalitách též možnost výskytu nádorové, 
dokonce i maligní, léze.

ORL vyšetření můžeme rozdělit na obecné (základní, stan-
dardní) a speciální. Obecné vyšetření určitě není nutné podrobně 
rozebírat. Zahrnuje anamnézu a vyšetření – většinou endoskopic-
ké, výše zmíněných lokalit.

Do speciálního vyšetření řadíme techniky, které přinášejí do-
plňující informace o patologii v ORL nálezu, pomáhající lépe roz-
hodovat o způsobu chirurgické terapie. V této oblasti se vytvá-
ří neustále nové instrumentální, laboratorní a testovací metody. 

Při jejich vývoji je vhodné mít na paměti, že výsledky iniciálních 
studií nemusí vést k jednoznačným závěrům a mnohdy jsou je-
jich výsledky zpočátku kontroverzní. Jako příklady můžeme uvést 
rinomanometrii – kvalitativní vyšetření průchodnosti horních cest 
dýchacích (nosní dutiny a nosohltan); Müllerův (Mueller) manévr 
– pomocí flexibilního endoskopu a při simulaci apnoe, podtlaku 
v hltanu, sledujeme a popisujeme intenzitu kolapsu-uzávěru ob-
lasti retropalatální a retrolinguální; Mallampatiho skóre či Friedma-
novo skóre – týká se posuzování strukturálních poměrů v oblasti 

Syndrom spánkové apnoe – poznámky 
k problematice z pohledu ORL

Lánský, M., Čelakovský, P., Dršata, J., Vokurka, J., Plzák, J., Janoušek, P., Smolík, P., Koblížek, V., Sed-
lák, V., Šimek, R. Syndrom spánkové apnoe – poznámky k problematice z pohledu ORL. Kazuistiky v aler-
gologii, pneumologii a ORL 4, č. 2: 24 – 26, 2007.

Miroslav Lánský1,2, Petr Čelakovský1,
Jakub Dršata1, Jan Vokurka1, Jan Plzák3, Petr 
Janoušek4, Petr Smolík2, Vladimír Koblížek2, 
Vratislav Sedlák2, Roman Šimek2

1Klinika ušní, nosní a krční, LF UK a Fakultní nemocnice v Hradci Králové
2Centrum pro poruchy spánku a biorytmů, Fakultní nemocnice, Hradec Králové
3Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK, FN Motol, Praha
4Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK, FN Motol, Praha

*Pozn: V naší i zahraniční literatuře se často tyto oblasti spojují, ne zcela správně, pod název „upper airway“. Z hlediska funkčního však vytvářejí společnou jednotku.

Obr. č. 1: Rinomanometr
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hltanové branky s návazností na možnou patologii v retrolin-
guální oblasti; Gutzmannův test k posouzení kvality uzávěru re-
tropalatální oblasti; cefalometrii – za pomocí RTG snímku lbi je 
provedeno antropometrické vyšetření, jehož výsledky slouží k po-
souzení velikosti zúžení již výše zmíněných oblastí v hltanu, na 
kterých se podílí patologie obličejového skeletu, přičemž je nut-
ná diagnostická návaznost a spolupráce s ortodontisty a stoma-
tochirurgickým pracovištěm (Foltán 2005; Friedman et al. 2004; 
Goh et al. 2003; den Herder et al. 2005). Diagnostickou alfou 
a omegou zůstává nicméně somnografické (polygrafické) či polysom-
nografické vyšetření, které vytváří pomyslnou bránu k rozhodování 
o následné chirurgické nebo konzervativní terapii (Frank et al. 
1983; Kripke et al. 2002; Mitchell et al. 2006; Plzák et al. 2002; 
Zhang et al. 2007).

ORL specializace nabízí chirurgickou léčbu. Její kořeny sahají 
hluboko do minulosti, touto problematikou se zabývali již i Hip-
pokrates nebo Celsus.

Terapie vychází z diagnostických závěrů a sleduje tyto principy 
u patologicky změněných struktur (Berger et al. 2002):
1.  zkrácení, zmenšení či odstranění = změna tvaru
2.  redukce hmotnosti

3.  vyvolání jizvení = zpevnění
4.  zlepšení průchodnosti

V současné době můžeme vybírat z velké skupiny operačních 
technologií (např.: klasický „studený“ skalpel, laserový skalpel, 
plasmový skalpel, radiofrekvenční technika RFITT v podobě jeh-
lových aplikátorů, elektrický skalpel/kauter, mikrodebridor, kryo-
kauter, waterlase, harmonický skalpel aj). Jednotlivé technologie 
bub využívají podobné operační postupy, nebo jsou pro ně vytvo-
řeny speciální operační techniky. 

Operační postupy (techniky) se postupně vyvíjejí v kontextu 
s novými technologiemi, nicméně ve srovnání s inovacemi techno-
logií zůstávají konzervativnější. 

Příklady operačních technik: 
Septoplastika, turbinoplastika (mukokoagulace dolních skořep 

nosních), polypektomie, adenotomie, UPPP (uvulopalatopharyn-
goplasty), parciální palatektomie (UPP – uvulopalatoplasty), som-
noplastika, LAUP (častěji – laser assisted uvulopalatoplasty, méně 
– laser assisted uvuloplasty), injekční techniky (sklerotizace), im-

Obr. č. 2: CELON-RFITT (radiofrekvenční) technologie Obr. č. 3: Ošetření měkkého patra s technologií RFITT po-
mocí jehlového aplikátoru (převzato z firemních zdrojů 
– Olympus)

Obr. č. 4: Endoskopické instrumentarium; 2× (nahoře) ri-
gidní a 1× (dole) flexibilní endoskop

Obr. č. 5: Nález v hltanu u pacienta týden po operaci měkké-
ho patra technikou LAUP
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plantační techniky (pillar procedure), operace v oblasti kořene ja-
zyka (glossoplasty, RFI – volum ablace) aj.

Všechny zmíněné techniky či jejich kombinace (např. step-
-by-step) dodržují výše zmíněné principy jen s rozdílem rozsahu 
a místa ošetření. Technologie se zaměřují hlavně na snížení rizika 
krvácení a umožnění relativně bezpečné provádění chirurgických 
výkonů i ambulantně. U žádné techniky či technologie nelze kon-
statovat, že se jedná o jedinou či nejlepší možnou léčbu v daném 
individuálním případě. Dle literárních údajů i našich vlastních 
zkušeností je dosahováno různě variabilního procenta úspěšnos-
ti vzhledem k množství faktorů, které jednotlivé operační výkony 
ovlivňují (Friedman et al. 2006; Jacobowitz 2006; Kamami 1994a; 
Kern et al. 2003; Nixon et al. 2004; Oksenberg et al. 2006; Plzák 
et al. 2002; Walker et al. 1999). 

Obecně lze říci, že u poruch mírného stupně je úspěšnost větší než 
u poruch těžších, radikálnější výkony a postupy jsou do určité míry 
úspěšnější, naopak ale s větším výskytem komplikací (Terris 1999).

S největším úspěchem se chirurgická terapie setkává u dětských 
pacientů. Pokud bychom chtěli vést diskusi o důvodech, pak bychom 
mohli jmenovat věk, přítomnost komorbidit, délku trvání příznaků 
či obtíží, vývojové dynamické změny v hltanu v patogenezi OSAS, 
vzhledem k časté hypertrofii částí Waldayerova okruhu, apod. (Co-
hen et al. 1999; Gould et al. 1980; Tarasiuk et al. 2004). 

Na závěr je třeba připomenout, že přestože jsme uvedli struč-
ný pohled na problematiku řešení OSA z hlediska ORL, i tento 
pohled vychází z širší mezioborové spolupráce, která je na tomto 
poli nezbytnou podmínkou úspěchu při aplikaci soudobých diag-
nostických a terapeutických postupů (Mock et al. 2005; Piccirillo 
2000; Salvet et al. 2005). 
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Kazuistika:
45letý muž byl odeslán ambulantním otorinolaryngologem do 

spánkové laboratoře pro hlasité chrápání s údajem spolunocležníka 
o výskytu apnoických pauz během nočního spánku. Subjektivně 
udával, že spolunocležníci popisují progresi chrápání v posledních 
dvou letech, kdy pozorován i výskyt apnoických pauz, poslední půl 
rok denně. Novomanželka, která byla iniciátorem vyšetření ne-
mocného, spala pro hlasitost zvukových projevů v jiné místnosti. 
Sám pozoroval zhoršení kvality spánku, 2–3krát za noc chodil na 
toaletu. Spánek nebyl dostatečně osvěžující. Na desetistupňové 
vizuální analogové škále hodnotící intenzitu chrápání udával hod-
notu nejvyšší – 10. Epworthská škála spavosti hodnocena 13, tedy 
nad normu. Výška 180 cm, tělesná hmotnost 91 kg, BMI (body 
mass index) 28,09 kg/m2 – nadváha. Přírůstek váhy za posledních 
pět let činil zhruba 8 kg. Hypertonik osm let na monoterapii, ji-
nak se s ničím neléčil. Nekuřák. 

Lokálně středně velké tonzily, mírně prodloužená, masivní 
uvula, pokles zadních patrových oblouků, hypertrofie kořene ja-
zyka, Mallampatiho modifikovaná klasifikace obstrukce úžiny hl-
tanové hodnocena stupněm tři. Nos, nosohltan i hrtan bez pato-
logie. Proveden bočný kraniometrický RTG snímek lbi s nálezem 
PAS (Posterior Airway Space) = 10 mm, úhel SNB (sela-nasion-B 
bod) = 77º. 

Bylo provedeno polygrafické vyšetření nočního spánku pří-
strojem BREAS: délka hodnotitelného spánku 6 hodin 38 mi-
nut; AHI (apnoický-hypopnoický index) = 28,7; AI (apnoický 
index) = 19,7; absolutní převaha dechových událostí charakteru 
obstrukčních apnoe; zvýšená četnost v poloze na zádech, která 
tvoří 48 % spánku; ODI (oxygen desaturation index) = 19,1; 2 % 
spánku se saturací kyslíku v krvi méně než 90 %; nejhlubší de-
saturace 88 %, intenzivní doprovodné chrápání. Závěr vyšetření: 
obstrukční syndrom spánkové apnoe středního stupně s nehlu-
bokými desaturacemi, zřejmá vazba na polohu na zádech. 

Pacientovi byla doporučena režimová opatření: redukce tě-
lesné hmotnosti, omezení příjmu potravy a alkoholu těsně před 
ulehnutím ke spánku. Vyhýbání se spánku v poloze na zádech. Pro 
léčbu přetlakovým dýcháním (CPAP = continuous positive airway 
pressure) nesplňoval pacient kritéria zdravotních pojišfoven pro 
plnou úhradu přístroje. Navíc tuto možnost léčby pacient odmí-
tl. Byl motivovaný k chirurgickému řešení v co nejkratší době. 
Po zhodnocení výše uvedených subjektivních obtíží, lokálního 
nálezu, doplňujících vyšetření a monitorace spánku hodnoceny 
možnosti úspěšnosti chirurgické léčby v kombinaci s režimový-
mi opatřeními jako příznivé. 

Obstrukce dýchacích cest byla lokalizována do oblasti úži-
ny hltanové, kde zmenšen jak kranio-kaudální rozměr (měkké 
patro-kořen jazyka), tak rozměr latero-laterální (tonzila+bočná 
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Kazuistické sdělení popisuje typický případ pacienta s obstrukčním syndromem 

spánkové apnoe, jenž byl úspěšně léčen chirurgicky. Shrnuty a dokumentovány jsou vy-
šetřovací metody, chirurgický postup a zhodnocení léčby.
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stěna hltanu-druhostranná tonzila+bočná stěna hltanu) (obrá-
zek č. 1). Druhou oblastí obstrukcí byl retrobazilinguální pro-
stor, kde byl lokální nález podpořen i vazbou dechových událostí 
na polohu na zádech. Doporučen chirurgický zákrok v rozsahu 
uvulopalatofaryngoplastiky (UPPP) včetně oboustranné tonzi-
lektomie a radiofrekvenčně indukovaná termoterapie (RFITT) 
kořene jazyka. 

Operace v celkové anestezii proběhla bez komplikací. Poope-
račně zajištěn cefalosporinovými antibiotiky I. generace, první 
den intravenózně, dále do pátého dne perorálně. Odynofagie tlu-
mena analgetiky, dostatečný příjem tekutin první dva dny pod-
pořen krystaloidy podávanými intravenózně. Regurgitace tekutin 
do nosu trvala asi týden. Pacient byl propuštěn do domácí péče 
třetí pooperační den. 

Kontrolní polygrafické vyšetření přístrojem BREAS Sc20 v od-
stupu šesti měsíců od zákroku (obrázek č. 2) s nálezem: délka 
hodnotitelného spánku 6 hodin 12 minut; AHI (apnoický-hypop-
noický index) = 12,9; AI (apnoický index) = 6,5; dechové události 
převážně charakteru obstrukčních apnoe a hypopnoe vázané té-
měř výhradně na polohu na zádech, která tvoří 65 % spánku; ODI 
(oxygen desaturation index) = 8,0; 0 % spánku se saturací kyslíku 
v krvi méně než 90 %; nejhlubší desaturace 90 %. Závěr: obstrukč-
ní syndrom spánkové apnoe lehkého stupně, trvá výrazná vazba 
na polohu na zádech, splňuje Sherova kriteria úspěšnosti léčby 
obstrukčního syndromu spánkové apnoe (finální AHI méně než 
20 a zároveň redukce AHI o více než 50 % iniciální hodnoty). 

Pacient udával zlepšení kvality spánku. Spolunocležníci popi-
sují již jen řídký výskyt apnoických pauz během spánku. Chrápá-
ní trvá, zejména v poloze na zádech, je však menší intenzity, na 
boku někdy popisován i tichý spánek. Subjektivně udává nemoc-
ný trvalý pocit cizího tělesa v krku, kterého si byl vědom zejména 
při polykání. Tento vjem však nijak příjem potravy neomezoval. 
Tělesná hmotnost 89 kg, BMI 27,47 kg/m2, vizuální analogová 
škála chrápání 6, Epworthská škála spavosti 9. 

Nadále doporučeno důsledně dodržovat režimová opatření tý-
kající se hygieny spánku, vyhýbat se poloze na zádech, udržení či 
další redukce váhy. Pacient s výsledkem léčby spokojen.

Diskuse:
Pacient s typickou anamnézou byl komplexně přešetřen. Kri-

téria, které jsou uplatňována zdravotními pojišfovnami pro plnou 
úhradu CPAP, pacient nesplňoval. Zároveň jednoznačně upřednost-
ňoval chirurgickou léčbu, pro kterou byl výrazně motivován. Dle lo-
kálního nálezu byly zřejmé dvě lokality výrazné obstrukce dýchacích 
cest (kompromitace retrobazilinguálního prostoru byla podpořena 
i vazbou dechových událostí na polohu na zádech), které byly cíle-
ně ošetřeny chirurgickým zákrokem. Operace proběhla standardně, 
bez významných komplikací či mimořádných událostí v pooperační 
období. Pooperačně vnímaný globus je nejčastějším následkem uvu-
lopalatofaryngoplastiky. Obdobně jako v tomto případě však obvykle 
nekompromituje polykací akt a není vnímán výrazně nepříjemně.

I když je při výkonu resekována „zdravá tkáň“, považujeme za 
nezbytné její histopatologické vyšetření, což podporují i náhodné 
nálezy malignit odebraných tonzil jak na pracovištích autorů, tak 
ve světové literatuře (Beaty et al. 1998). 

Nedílnou součástí léčby jsou i režimová opatření. Jak vyplý-
vá z výsledku kontrolního polygrafického vyšetření, lze očekávat 
zlepšení nálezu při omezení podílu spánku na zádech vzhledem 
k faktu, že pooperačně je polohová vazba dechových událostí zesí-
lena a procento spánku na zádech je při kontrolní monitoraci vyšší 
než předoperačně. 

Objektivní Sherova kriteria monitorace spánku řadí nemocné-
ho do skupiny asi 50 % pacientů, u nichž je chirurgická léčba ob-
strukčního syndromu spánkové apnoe úspěšná (Plzák et al. 2002). 
Na tomto místě je vhodné opět zdůraznit, že léčba pomocí CPAP 
má úspěšnost uváděnou kolem 90 % (Šonka et al. 2004).
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Obr. č. 1: Obstrukce úžiny hltanové před léčbou Obr. č. 2: Úžina hltanová s neouvulou 6 měsíců po zákroku
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Závěr:
Chirurgická léčba obstrukčního syndromu spánkové apnoe tvo-

ří nedílný doplněk léčby konzervativní. Nastupuje tehdy, kdy není 
možno provést terapii CPAP, af již z důvodu nedostatečné com-
pliance pacienta či nehrazení přístroje zdravotními pojišfovnami 
při nesplnění kritérií závažnosti dechové poruchy během spánku. 
Naději na úspěch má pouze tehdy, pokud lokální nález jednoznač-
ně odhalí oblast operačně ovlivnitelné obstrukce dýchacích cest. 
Další roli hraje chirurgie při zprůchodnění dutiny nosní, čímž je 
umožněna následná aplikace CPAP.

Literatura:
Beaty, M. M., Funk, G. F., Karnell, L. H. et al. Risk factors for ma-
lignancy in adult tonsils. Head Neck 20, 5: 399–403, 1998.

Plzák, J., Klozar, J., Betka, J. Obstrukční syndrom spánkové apnoe: 
diagnóza a léčba. Otorinolaryngologie a foniatrie 51, 4: 216–220, 
2002.
Šonka, K. et al. Apnoe a další poruchy dýchání ve spánku. 1. vyd. 
Praha: Grada, 2004.

Práce byla podpořena projektem IGA MZ ČR č. NR/9474 – 3.

MUDr. Jan Plzák, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK, FN Motol 
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
E-mail: jan.plzak@lf1.cuni.cz

CHIRURGICKÁ LÉČBA OBSTRUKČNÍHO SYNDROMU SPÁNKOVÉ APNOE – KAZUISTIKA

zpráva

sester letos již převýšila 
účast lékařů.

Mezi odbornými pří-
spěvky zaznělo také ně-
kolik kazuistik. Zají-
mavý případ závažné 
kombinované poruchy 
acidobazické rovnováhy 
u alkoholika s CHOPN 
řešené umělou plicní 
ventilací prezentova-
la Dr. Bartáková z VFN 
Praha. Několik kazuis-
tických sdělení zaznělo také v rámci sesterské sekce, např. 
v práci V. Klimešové (a kol.) věnované ošetřovatelské péči o ne-
mocného s chronickým respiračním selháním, v práci J. Hai-
sové (a kol.) věnované péči o pacienta s tuberkulózou a HIV 
pozitivitou nebo v práci Z. Divoké a kolektivu o ošetřování 
pneumotoraxu.

Hlavní organizátoři kongresu, Doc. MUDr. František Salaj-
ka, CSc., MUDr. Zdeňka Paráková a Bc. Eva Prchalová, zajis-
tili kongresu nejen bohatý a zajímavý program, ale i naprosto 
bezproblémovou organizaci akce. Hradecké pneumologické 
dny měly také své vlastní internetové stránky, kvalitní tištěný 
sborník vydaný Nadačním fondem pro léčbu plicních a přidru-
žených nemocí.

kviz

Konání této konference jsme již předznamenali v minulém 
čísle našeho časopisu, které v samostatné příloze publikovalo 
rozšířená abstrakta prací jedné ze součástí tohoto kongresu – 
sympozia Idiopatická plicní fibróza. Toto sympozium se konalo 
první den kongresu a navzdory pozdní denní hodině naplnilo 
přednáškový sál do posledního místa. 

Další témata, kterým byly věnovány Hradecké pneumologic-
ké dny, byla pro tuto akci tradiční – onkologická onemocnění, tu-

berkulóza a pochopitelně 
také asthma bronchiale 
a CHOPN. Na terapii po-
sledních dvou zmíněných 
onemocnění byla také za-
měřena většina firemních 
sympozií.

Nové zákonné pod-
mínky pro další vzdělá-
vání nelékařských zdra-
votnických pracovníků 
vedou v posledních le-
tech k prudkému nárůstu 
zájmu zdravotních ses-
ter o účast na odborných 
akcích postgraduálního 
charakteru. To se proje-
vilo i v rámci pneumo-
logických dní, kdy účast 

Aktuality oboru TRN
XI. Hradecké pneumologické dny

Doc. MUDr. Ilja Stříž, CSc.
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Překvapivý účinek adaptivní 
servoventilace při těžkém kombinovaném 
syndromu spánkové apnoe
s Cheyne-Stokesovým dýcháním
a těžce redukovanou LVEF

Souhrn:
Uvedená kazuistika ukazuje, že automatická servoventilace má své nezastupitelné 

místo v terapii poruch dýchání ve spánku a Cheyne-Stokesova dýchání způsobeného 
srdeční insuficiencí.

Domníváme se, že popsané zlepšení LVEF a celkového stavu pacienta by nemohlo 
být dosaženo pouhou medikamentózní terapií bez použití přístrojů.

Summary:
Impressive effect of adaptive servoventilation in a severe combined sleep apnea syn-

drome with Cheyne-Stokes breathing and severely reduced LVEF
The presented case demonstrates that automatic servoventilation has an unsubsti-

tutable role in the therapy of breathing impairment of sleep and Cheyne-Stokes brea-
thing caused by the heart failure.

We believe that the described improvement of LVEF and total patient’s health con-
dition could not be achieved only by pharmacologic therapy without the use of the me-
dical devices.

Bastl, C., Vyskočilová, J. Překvapivý účinek adaptivní servoventilace při těžkém kombinovaném syndro-
mu spánkové apnoe s Cheyne-Stokesovým dýcháním a těžce redukovanou LVEF. Kazuistiky v alergologii, 
pneumologii a ORL 4, č. 2: 30 – 34, 2007.

Klíčová slova:
� adaptivní servoventilace
� Cheyne-Stokesovo 

dýchání
� syndrom spánkové 

apnoe
� srdeční selhání
� přetlaková ventilace

Key words:
� adaptive 

servoventilation
� Cheyne-Stokes 

breathing
� sleep apnea syndrome
� heart failure
� overpressure ventilation

Ctirad Bastl1,2, Jana Vyskočilová2

1Sächsische Schweiz Klinik Sebnitz, Německo 
2Centrum pro dýchání a spánek, Klinika TRN, FN Plzeň

Úvod:
Přetlaková ventilace je zlatý standard v léčbě poruch dýchání 

ve spánku. Přístroje s jedním nastavitelným tlakem (CPAP) se po-
užívají k léčbě lehkých až středně těžkých syndromů obstrukční 
spánkové apnoe, kdy pozitivním tlakem vzduchu dochází k pne-
umatickému rozšíření obstrukce v dýchacích cestách, ke které 
dochází ve spánku poklesem svalového tonu. 

Při vysokém potřebném tlaku, špatné spolupráci pacienta, 
overlap syndromu je možné použít přístroj se dvěmi nastavitel-
nými tlaky (BiPAP), kdy dochází k redukci celkového průměrné-
ho tlaku, což pacient subjektivně lépe toleruje, nicméně je takto 
možné použít vyšší inspirační tlak k překonání obstrukce a od-
lehčení svalové práce.

U pacientů s centrálními apnoe, kdy nedochází k impulsu z de-
chového centra, se používají přístroje s vnitřní frekvencí a dvěma 
tlaky (BiPAP ST), které tlakem odstraňují obstrukci v dýchacích 
cestách a v případě centrální apnoe provedou předem definovaný 
ventilační cyklus.

Nejvyšší skupinou v přístrojích používaných k ventilaci u po-
ruch dýchání ve spánku je adaptivní servoventilace. Tyto přístroje 
chytrým softwarovým algoritmem propočítají každý ventilační cyk-
lus, během několika hodin se dokáží přizpůsobit dýchání pacienta 
tak, že jsou schopny tlakově kompenzovat následující nedostatečný 
ventilační cyklus – v podstatě na základě analýzy předchozího ven-
tilačního cyklu předpoví cyklus budoucí a vykompenzuje ztráty. 

Tyto přístroje se používají především u Cheyne-Stokesova dý-
chání (CSR), které vzniká na podkladě kongestivní srdeční insu-
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ficience a tím způsobeného zpožděného transportu plynů k re-
ceptorům. 

Několik studií ukázalo, že pacienti s kongestivní srdeční 
insufi ciencí často trpí abnormalitami dýchání ve spánku, např. 
Cheyne-Stokesovým dýcháním a centrálními apnoe (CSA). Tito 
pacienti mají horší prognózu než pacienti bez Cheyne-Stokeso-
va dýchání. Donedávna bylo Cheyne-Stokesovo dýchání léčeno 
pozitivním přetlakem (CPAP, BiPAP, BiPAP ST), nicméně u mno-
ha pacientů nedocházelo k signifikantnímu zlepšení dýchacích 
vzorů a pacient i přes terapii vykazoval signifikantně zvýšený 
RDI (Respiratory Disturbace Index, počet apnoe a hypopnoe za 
hodinu spánku), který poukazoval na sníženou efektivitu tera-
pie. Aby byla terapie efektivní, je pro použití CPAP a BiPAP ST 
nutná spontánní dechová aktivita, která bohužel u centrálních 
apnoe přítomných u CSR chybí.

Při použití BiPAP ST se sice zlepšuje celkový vzor dýchá-
ní, nicméně klinické praxe a některé studie jasně ukazují, že se 
u pa cientů dále vyskytují patologické vzory Cheyne-Stokesova 
dýchání s následnou desautarací a arousalem (mikroprobouze-
cí reakcí). 

Právě pro tyto pacienty byla vyvinuta adaptivní servoventila-
ce (ASV). ASV nezlepšuje pouze poruchy dýchání ve spánku tím, 
že odstraní patologický vzorec dýchání, ale jak prokazují nedáv-
né studie a i tato kazuistika, mají jasně pozitivní efekt na srdeč-
ní funkci. 

Kazuistika:
Pacient (narozený v roce 1939) byl k nám odeslán ambu-

lantním pneumologem pro velmi suspektní syndrom spánkové 
apnoe. V ambulantní polygrafii, kterou kolega provedl, byly pa-

Obr. č. 1: Polysomnografická diagnostika – celkový přehled

Cheyne John (1777–1836) – britský lékař narozený ve Skotsku, autor mnoha lékařských monografií. V 15 letech byl přijat na univerzitu v Edinburghu. Pracoval také jako vojen-
ských chirurg a odborník britských vojenských sil v Dublinu. Z jeho monografií je známa např. Pathology of Membrane of the Larynx and Bronchia. Známý je i svým popisem jednoho 
patologického typu dýchání (Cheyne-Stokesova dýchání). 

Stokes William (1804 –1878) – irský lékař, působil v Meath Hospital a na Univerzitě v Dublinu. Zabýval se především onemocněními srdce a plicními chorobami. Je po něm spo-
lupojmenováno Cheyne-Stokesovo dýchání a Stokes-Adamsův syndrom.

Obr. č. 2: Cheyne-Stokesovo dýchání a smíšené apnoe
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Obr. č. 3: Polysomnografická titrace BiPAPu ST

Obr. č. 4: I přes BiPAP ST je patrné CSR

A
ut

or
 o

br
áz

ku
: M

U
D

r. 
C

ti
ra

d 
Ba

st
l

A
ut

or
 o

br
áz

ku
: M

U
D

r. 
C

ti
ra

d 
Ba

st
l

kazupneu_2_07.indd   31 29.5.2007   1:49:26



32 KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL 2/2007

T É M A  Č Í S L A :  P O R U C H Y  D Ý C H Á N Í  V E  S P Á N K U

trné poruchy dýchání ve spánku, minimální saturace byla 71 %, 
RDI 37/hodinu. Anamnesticky byl pacient po pádu s epidurál-
ním hematomem, stav po operaci menisku, strumektomii.

Pacient je léčen pro hypertenzi, hyperlipoproteinémii, CHOPN 
s plicní hypertenzí. Krátce před vyšetřením v naší spánkové labo-
ratoři byl pacient hospitalizován na kardiologii pro těžkou srdeč-
ní insuficienci. Byla mu provedena katetrizace koronárních arterií, 
kde nebyly nalezeny relevantní stenózy. Bylo mu punktováno 1,5 l 
transudátu a echokardiograficky zjištěna MI II°, TI I°, AI° a přede-
vším EF 15 %. Byla nasazena odpovídající léčba (digitalis, beta-
-blokátor, ACE inhibitor, diuretikum).

Při příjmu si pacient subjektivně stěžoval na zvýšenou denní 
spavost (Epwortská škála spavosti s 9 body), nykturii, neklidné 
spaní a chrápání. 

Provedli jsme diagnostickou polysomnografii (viz obrázek 
č. 1). Ukázal se nám obraz těžkého syndromu spánkové apnoe 
s RDI 58,7/h, minimální saturací 47 %, celkem 188 apnoe, které 
byly až 67 sekund dlouhé. Ukázaly se dlouhé centrální a smíše-
né apnoe, převažovalo Cheyne-Stokesovo dýchání (obrázek č. 2) 
s obstrukční komponentou. Spánkový profil byl oploštělý, neob-
jevila se žádná REM fáze. 

Druhou noc jsme pacienta nastavili na BiPAP ST (CPAP, nebo 
BIPAP ST by nebyl při centrálních apnoe účinný). Polysomnogra-
ficky jsme titrovali tlak do 13/7 mb s frekvencí 12/min (obrázek 
č. 3). U pacienta se objevily časté netěsnosti masky a tak jsme po-
užili celoobličejovou masku; celkově byl tlak tolerován špatně a při 
tolerovaném tlaku 11/5 mb, 10/min se stále objevovalo mnoho 
hypopnoe. Při terapii BiPAP ST zbylo více než 40 poruch dýchání 
ve spánku za hodinu (RDI 40,9/h). Poprvé se objevil REM spánek, 
minimální saturace byla 84 %, saturační profil se tedy jednoznač-
ně zlepšil. Pacient byl objednán na další optimalizaci a propuštěn 
s dočasně zapůjčeným BiPAP ST do domácí péče. 

Za dva týdny přišel pacient na kontrolu. Subjektivně se cítil 
lépe, denní únava a spavost se zlepšily (Epwortská škála spavos-
ti se 4 body). Provedli jsme další polysomnografickou kontrolu 
s BiPAP ST. Už na počátku noci se objevilo mnoho respiračních 
příhod, periodických pohybů nohou a úseky Cheyne-Stokesova 
dýchání. V průběhu noci jsme se rozhodli změnit přístroj na au-
tomatickou servoventilaci (RESMED Auto CS II) (obrázek č. 4). 
Při tom se objevilo extrémně mnoho obstrukčních příhod s těžký-
mi desaturacemi, subjektivně pacient servoventilaci špatně snášel. 
Protože servoventilace potřebuje určitý čas, aby se přizpůsobila 
pacientovi, propustili jsme pacienta se zapůjčeným Auto CSII do 
domácí péče a objednali si ho na kontrolu za týden. 

Při kontrole nám pacient oznámil, že přístroj špatně toleruje. 
Pod polysomnografickou kontrolou jsme tedy změnili typ servo-
ventilace na přístroj, který je díky jinému algoritmu vhodnější pro 
Cheyne-Stokesovo dýchání s obstrukční komponentou (Respiro-
nics Auto SV) a přidali kyslík (0,5 l/min). Stále se nedostavilo 
očekávané optimální nastavení terapie, v noci se objevilo mnoho 
respiračních příhod, mnoho arousalů, REM byl málo zastoupen 
(obrázky č. 5 a 6).

Pacient přesto už po 3 dnech pocítil subjektivní zlepšení. 
Možnosti optimalizace aparativní terapie byly z naší strany vy-
čerpány, při drastickém zlepšení saturační křivky jsme předepsali 
koncentrátor a servoventilaci (Auto SV). Pacient byl objednán na 
kontrolu za 3 měsíce. 

Při kontrole po třech měsících jsme s údivem zjistili v poly-
somnografii optimální nastavení terapie (RDI 4,7/h, minimální 
saturaci 89 %, žádné Cheyne-Stokesovo dýchání). Vysoký zůstal 
pouze Arousal Index (počet mikroprobouzecích reakcí za hodi-
nu) při 48,5/h (obrázek č. 7). 

Pacient byl na kontrole na kardiologii, kde byla upravena 
medikace a echokardiograficky zjištěna zázračně obnovená LVEF 
62 %. Kardiolog pracoval s diagnózou stav po myokarditidě a (bez 
našeho vědomí) sdělil pacientovi, že je zdráv a že už žádný pří-
stroj nepotřebuje. 

Po domluvě s pacientem provádíme noční polysomnografickou 
monitoraci bez terapie (obrázek č. 8). Zjistili jsme těžký nález s 377 
apnoe, z toho 188 centrálních, 157 smíšených; nejdelší apnoe měla 
105,5 sekund, celkově tedy RDI 74,3/h, minimální saturace 71 %. 
Dlouhé úseky Cheyne-Stokesova dýchání (obrázek č. 9), vysoký 
Arousal Index 79,4/h. V EKG se objevily změny rytmu, které noc 
předtím nebyly přítomny (obrázky č. 10 a č. 11).

Pacient byl poučen, že je na přístroji závislý a propuštěn do am-
bulantní péče, v květnu 2007 je naplánovaná další kontrola. 

Závěr a diskuse:
Uvedené nálezy jednoznačně ukazují, že automatická servo-

ventilace má své místo v terapii poruch dýchání ve spánku a Chey-
ne-Stokesova dýchání způsobeného srdeční insuficiencí. 

Domníváme se, že popsané zlepšení LVEF a celkového stavu 
pacienta by nemohlo být dosaženo pouhou medikamentózní tera-
pií, což dokazují poruchy rytmu v noci bez přístroje (ale při plné 
medikaci), které jsou v přímé návaznosti na respirační události.

Otázkou zůstává, zda se EF před terapií zhoršila na základě 
syndromu spánkové apnoe a následně se rozvinulo Cheyne-Sto-
kesovo dýchání a tím se spustil circulus vitiosus, nebo zda výchozí 
bod byl někde jinde (např. centrální apnoe po poškození mozku 
a následné desaturace a resultující hypoxické poškození srdce 
a vznik Cheyne-Stokesova dýchání; požádali jsme ambulantního 
kolegu o MR mozku, bohužel zatím není k dispozici).

Určitě by do budoucna bylo vhodné u kardiologických paci-
entů provádět minimálně polygrafické vyšetření, protože studie 
jednoznačně prokazují souvislosti mezi onemocněními. 
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Obr. č. 5: Změna terapie na Auto SV
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Obr. č. 6: Respirační příhody s arousaly

Obr. č. 7: PSG po 3 měsících terapie – optimální nález

Obr. č. 8: Noc při vysazení přístroje, extrémní desaturace

http://www.geum.org/pneumo

A
ut

or
 o

br
áz

ků
: M

U
D

r. 
C

ti
ra

d 
Ba

st
l

A
ut

or
 o

br
áz

ků
: M

U
D

r. 
C

ti
ra

d 
Ba

st
l

A
ut

or
 o

br
áz

ků
: M

U
D

r. 
C

ti
ra

d 
Ba

st
l

Obr. č. 9: Opět Cheyne-Stokesovo dýchání a smíšené apnoe

Obr. č. 10: Poruchy rytmu při vysazení terapie

Obr. č. 11: Poruchy rytmu při vysazení terapie
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Ladislav Mirossay, Ján Mojžíš a kolektiv

Základná farmakológia 
a farmakoterapia

Renomovaný autorský kolektiv 33 předních slovenských lékařů pod vedením Prof. MUDr. La-
dislava Mirossaye, DrSc. a Prof. MVDr. Jána Mojžiše, CSc. připravil rozsáhlou publikaci věnova-
nou farmakologii a farmakoterapii.

První část knihy je věnována popisu jednotlivých léčiv, indikacím, mechanismu účinku, farma-
kokinetice, nežádoucím účinkům atd. Léčiva jsou tříděna podle orgánových soustav, ve kterých 

působí (samostatně jsou vyčleněny jen chemoterapeutika užívaná pro léčbu infekčních a nádorových onemocnění). 
Druhá část knih přináší stručný popis klinických aplikací léčiv, a to jak v urgentních situacích, tak u chronických onemocně-

ní. Součástí je také stručná kapitola věnovaná symptomatologii a terapii otrav, především lékových.
Nakladatel a autoři knihu určili studentům medicíny a farmacie. Jistě může být užitečná také lékařům první linie a specia-

listům různých odborností pro přehled o farmakoterapii v oborech, která nejsou předmětem jejich specializace.
Léčivům respiračního traktu je věnována pátá kapitola první části knihy, která se podrobněji věnuje lékům na asthma bron-

chiale a dále zahrnula antitusika, expektorancia a surfaktanty. Lékům ovlivňujícím imunitní systém pak kapitola desátá, která 
na velmi skromně vymezeném prostoru šesti stran mohla zahrnout jen skutečně základní přehled imunosupresiv a imunomo-
dulancií. Je zřejmé, že dílo tohoto zaměření a rozsahu (více než 500 stran A4) bude vyžadovat stálé aktualizace a že vždy od se-
psání do vydání díla přijde farmaceutických průmysl s novými objevy a preparáty. Takto už autoři nezaznamenali např. příchod 
omalizumabu, na Slovensku již dnes dostupného pro léčbu astmatu aj. 

Ve druhé části knihy je samostatná část věnována terapii těžkého astmatického záchvatu, v části věnované chronickým cho-
robám pak mají svoji kapitolu astma bronchiale, chronická obstrukční plicní nemoc i pneumónie. Autoři a spoluautoři těchto 
kapitol dobře vystihli základní principy léčby těchto onemocnění, škoda jen, že heuristický záměr publikace neumožnil probrat 
tuto problematiku do větších detailů. Deklarované cíle výuky studentů a utvoření základního přehledu lékařů jiných oborů však 
bude dozajista naplněn, ostatně ke specializačnímu studiu dobře poslouží příslušné monografie a učebnice.

Equilibria, s. r. o., Košice, 2006. ISBN 80-969224-7-5, 1. vyd., A4, 535 stran. Cena 1 500 Sk
Kontakt na nakladatele: Equilibria, s.r.o., Poštová 13, 040 01 Košice, www.equilibria.sk
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LVEF – ejekční frakce levé komory
CPAP – continuous positive airway pressure
BiPAP – bilevel positive airway pressure
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Familiární výskyt syndromu
spánkové apnoe – kazuistika

Souhrn:
Práce předkládá kazuistiku zajímavého způsobu zjištění familiárního výskytu ob-

strukčního syndromu spánkové apnoe. U tohoto syndromu dědičnost hraje značnou 
roli, i když etiologie tohoto syndromu je multifaktoriální.

Summary:
Familiar occurrence of sleep apnea syndrome – case history
The paper presents a case of an interesting method of detection of familiar occurren-

ce of the obstructive sleep apnea syndrome. The genetics plays a significant role even 
though the etiology of the syndrome is multifactorial.

Hobzová, M. Familiární výskyt syndromu spánkové apnoe – kazuistika. Kazuistiky v alergologii, pneu-
mologii a ORL 4, č. 2: 35 – 39, 2007.

Klíčová slova:
� obstrukční syndrom 

spánkové apnoe
� genetika
� rodinný výskyt

Key words:
� obstructive sleep 

apnea syndrome
� genetics
� familiar occurrence

Milada Hobzová
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN a LF UP Olomouc

Úvod:
Obstrukční syndrom spánkové apnoe je nejčastější poruchou 

dýchání ve spánku z hlediska morbidity a mortality. Je definován 
jako epizody zástav dechu ve spánku (apnoických nebo hypopno-
ických pauz), které trvají nejméně 10 sekund a opakují se více než 
5krát za hodinu. Je přitom zachována aktivita inspiračních svalů, 
přechodná obstrukce je způsobena ochabnutím a „přisáním“ stěn 
orofaryngu s přerušením nebo omezením průchodnosti vzduchu 
a následným poklesem saturace krve kyslíkem. 

Výskyt je udáván různými autory podle epidemiologických stu-
dií v rozmezí 4–10 % populace s převahou mužů, zvýšení výskytu 
nastává po 40. roce života a při obezitě. 

Klinický obraz má různý stupeň závažnosti. V důsledku čas-
tého přerušování dýchání, následné hypoxii a narušení spánku 
vznikají závažné zdravotní a sociálně-ekonomické důsledky. Ty-
pické je chrápání s apnoickými a/nebo hypopnoickými pauzami 
při spánku a nadměrná denní spavost, která je důsledkem opako-
vaných mikroprobuzení a fragmentace spánku. Dále jsou typické 
mikrospánky a usínání ve dne, především při monotónní činnos-
ti, které vedou k častějším úrazům a velmi zásadní je udávané až 
sedmkrát vyšší riziko dopravní nehody. U nemocných se syndro-
mem spánkové apnoe dochází k poruchám koncentrace, zhoršení 
výbavnosti paměti, snížení intelektuálních schopností a zhoršení 
pracovního výkonu, následně k depresivnímu ladění, jsou častější 
poruchy potence a noční polyurie. K ranním potížím patří bolest 
hlavy a pocit suchosti v ústech a krku, bývá zvýšená ranní únava 
s pocitem nevyspání.

Noční spánková deprivace, rekurentní hypoxie a aktivace sym-
patiku v průběhu spánku mají nepříznivé metabolické a kardiovas-
kulární následky. Kombinace hypertenze, centrální obezity, inzu-
línové rezistence, hyperlipidémie a obstrukční spánkové apnoe je 
označována jako metabolický syndrom X. U pacientů se také může 
vyskytnout periferní neuropatie. Nejčastějšími kardiovaskulárními 
komplikacemi jsou ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu, 
srdeční arytmie, akutní srdeční selhání, je popisován až čtyřikrát 
vyšší výskyt cévní mozkové příhody než u ostatní populace v dů-
sledku menšího zásobení CNS kyslíkem během apnoických pauz 
(Palomaki 1991). U pacientů se spánkovou apnoe je udáván dva-
krát vyšší výskyt arteriální hypertenze (Cutler et al. 2002). Vysoké 
procento pacientů (až 40 %) s rezistentní primární hypertenzí má 
nediagnostikovanou spánkovou apnoe (Bixler et al. 2000). Bylo pro-
kázáno snížení hypertenze v nočních hodinách při terapii kontinu-
álním přetlakovým dýcháním ve spánku (Diemsdale et al. 2002). 
Vzniká plicní hypertenze jako následek vasokonstrikce při nedosta-
tečném přívodu kyslíku. V pokročilých fázích dochází k pravostran-
né kardiální dekompenzaci (Cutler et al. 2002). Poruchy srdečního 
rytmu mohou být závažné a vyústit i v náhlou smrt. 

Výzkum dědičnosti spánkové apnoe se zaměřuje na jednotlivé 
faktory: obezitu, utváření kraniofaciálního skeletu, poruchy řízení 
ventilace, studium genetických znaků a etnické vlivy. U obezity se 
sledují endokrinní abnormity, funkce hypothalamu, vliv genetiky 
na metabolismus a zásoby tuku, genetické ovlivnění rozložení tě-
lesného tuku. Zde je obezita v horní části těla, především parafa-
ryngeální tuková depozita mechanicky zužující hltan, pro spánko-
vou apnoe větším rizikovým faktorem než obezita v abdominální 
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oblasti a celkové množství tělesného tuku. Sleduje se také množství 
adipokinů, především leptinu, zkoumají se stravovací návyky. Při 
studiu anatomických abnormit je pozornost zaměřena na utváření 
kraniofaciálního skeletu, především těch poruch, které způsobují 
redukovaný průchod vzduchu horními dýchacími cestami. Jsou to 
prodloužení měkkého patra a uvuly, adenotonzilární hypertrofie, 
makroglosie, ze změn obličejového skeletu pak patří mezi nejčas-
tější abnormity mikrognacie a retrognacie a další vrozené mandi-
bulární deformace, např. Pierre Robinův syndrom – mandibulární 
hypoplazie a další vzácné vrozené choroby (Šonka 2004). 

Rodinný výskyt obstrukční spánkové apnoe (OSA) byl pro-
kázán celou řadou autorů u dětí i dospělých, obézních i neobéz-
ních (Redline et al. 1995; Douglas et al. 1993; Guilleminault et al. 
1995; Palmer 2004). Je prokázán zvýšený výskyt OSA u příbuzných 
prvního stupně. Prevalence OSA u příbuzných prvního stupně je 
v rozmezí 21 % (Clevelandská studie rodin – Redline et al. 1995) 
až 84 % (Kalifornská studie – Guilleminault et al. 1995). Nejčastěji 
je udávané riziko výskytu poruchy dýchání ve spánku dvakrát vyšší, 
přičemž toto riziko stoupá, jestliže OSA trpí více příbuzných (Red-
line et al. 2000). Studie prokázaly pozitivní rodinnou anamnézu 
OSA jako důležitý rizikový faktor jak pro zvýšení apnoe hypopnoe 
indexu, tak pro výskyt přidružených symptomů – chrápání, denní 
spavost (Redline et Tishler 2000). Publikované studie dvojčat, kte-
ré sledovaly chrápání, prokázaly signifikantně vyšší výskyt chrápá-
ní u monozygotních než heterozygotních dvojčat (Carmelli et al. 
2001). Studium dvojčat prokázalo dědičnost jak apnoických pauz, 
tak poklesu saturace téměř ve 40 % (Carmelli et al. 2004).

Kazuistika:
V lednu 2004 k nám byla poslána na vyšetření do spánkové 

laboratoře 73letá žena, bývalá zaměstnankyně mikrobiologické 

laboratoře, která byla sledována na plicním oddělení pro přeléče-
nou tuberkulózu plic jako nemoc z povolání. V minulosti proděla-
la oboustrannou pneumonii a měla chronickou rhinofaryngitidu. 
Řadu let si stěžovala na chrápání, zvýšenou únavu a občasné usí-
nání v průběhu dne. 

Fyzikální nález byl, až na mírnou nadváhu, fyziologický. Noční 
polysomnografie přístrojem Stardust prokázala jen ojedinělé hy-
popnoe, v průběhu noci nedocházelo k poklesu saturace pod 90 % 
SaO2. Na ORL bylo doporučeno ke zlepšení nosní průchodnosti 
provést elektrokoagulaci nosní sliznice a byla doporučena naše 
kontrola za rok. Pacientka při odchodu však dodatečně udává, že 
její manžel je na tom hůře, že ten má skutečně i zástavy dechu 
při spánku a domlouvá možnost jeho vyšetření.

Robin Pierre (1867–1950) – známý francouzský zubní chirurg, autor řady článků a monografií, profesor na French School of Stomatology a od roku 1919 šéfredaktor Revue de Sto-
matologie.

Obr. č. 1: Část 15minutového záznamu nočního vyšetření 
přístrojem Easyscreen 8 s patrnými velmi četnými apnoický-
mi pauzami a poklesem saturace pod 90 % SaO2

O
br

áz
ek

 z
 a

rc
hi

vu
 a

ut
or

ky

Obr. č. 2: Část 2minutového záznamu nočního vyšetření pří-
strojem Stardust s patrnými apnoickými pauzami a pokle-
sem saturace pod 90 % SaO2

Obr. č. 3: Část 2minutového záznamu nočního vyšetření pří-
strojem Stardust s patrným ústupem apnoických pauz
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Následně byl vyšetřen její manžel, 73letý muž, který se léčí pro 
ICHS, je po aortokoronárním bypassu a má tabletami substituova-
nou hypothyreózu. Chrápe asi 20 let v každé poloze, udává apno-
ické pauzy, které postupně progredují, zvýrazňuje se ranní únava 
a bolest hlavy po probuzení, přes den často usíná a má občas i mi-
krospánky. V objektivním nálezu byla nadváha – 97 kg při výšce 
185 cm, BMI 28,3 kg/m2, obvod krku 43 cm. Funkční vyšetření 
plic bylo fyziologické, laboratorní screening bez pozoruhodností, 
ORL nález bez patologie. 

Noční monitorace spánku přístrojem Stardust prokázala sice 
těžkou obstrukční spánkovou apnoe, měl vysoký apnoe hypopnoe 
index – 54, měl 51 desaturací za hodinu spánku, ale docházelo 
k poklesu saturace pod 90 % SaO2 jen po dobu 10,7 % spánku, což 
nesplňovalo kriteria pojiš]ovny ke schválení léčby pomocí konti-
nuálního přetlakového dýchání (CPAP). 

Pacient byl poučen o nutnosti redukce tělesné hmotnosti 
a našeho sledování a pozván ke kontrolnímu přešetření za rok. 
Kuriózní na celém případu je to, že se domlouvá, zda by bylo 
možno vyšetřit také syna, který mívá podobné potíže, na což 
upozorňuje až nyní. 

Syn, 43letý lékař byl celkově zdráv, ve velmi dobré kondici, 
jen udával, že chrápe od svých studentských let a v poslední době 
má občas apnoické pauzy a výraznou ranní únavu. Usínání přes 
den udává jen při odpočinku a typické mikrospánky zcela negu-
je. Fyzikální nález byl bez pozoruhodností, jen nadváha 94 kg při 
výšce 188 cm, BMI 26,6 kg  /m2, obvod krku 44 cm. ORL vyšetření 
bylo bez prokázané patologie. Noční monitorace spánku přístro-
jem Stardust prokázala četné apnoické a hypopnoické pauzy, ap-
noe hypopnoe index byl 33, pauzy však byly jen ojediněle prová-
zeny poklesem saturace pod 90 % SaO2 – jen 3,6 % doby spánku, 
počet desaturací za hodinu spánku byl 20. Tudíž také nesplňoval 
indikační kriteria, dle kterých je schválen pojiš]ovnou CPAP ven-
tilátor k terapii OSA. Byl také poučen o nutnosti redukce váhy 
a doporučeno přešetření za rok.

Po roce byla situace v rodině následující: u matky, která v me-
zidobí absolvovala na ORL elektrokoagulaci nosní sliznice, zůstal 
nález noční polysomnografie prakticky beze změn, v záznamu byly 
jen ojedinělé hypopnoe bez poklesu saturace, byla doporučena 
další kontrola za rok při trvání klinických potíží. Otec místo do-
poručované redukce váhy ji naopak zvýšil z 97 kg na 103 kg; BMI 
30,1 kg  / m2. Jinak anamnestické údaje zůstávaly stejné, fyzikální 
vyšetření, laboratorní screening i funkční vyšetření plic bylo ve 
fyziologickém rozmezí. Při noční monitoraci spánku přístrojem 
Easyscreen však došlo k progresi nálezu, počet desaturací za ho-
dinu spánku byl 56, saturace klesala v průběhu spánku až k hod-
notě 61 % SaO2, pacient trávil 40 % doby spánku v saturaci pod 
90 % SaO2, apnoe hypopnoe index byl 58. 

Byl tedy jednoznačně indikován k terapii pomocí kontinuálního 
přetlakového dýchání ve spánku, již splňoval indikační kriteria po-
jiš]ovny ke schválení této léčby. Už během nastavování léčby CPAP 
ventilátorem došlo ke zlepšení klinických příznaků OSA, léčbu tole-
roval velmi dobře a přístroj používá při spánku dosud se zlepšenou 
kvalitou života, při terapii nedošlo již k dalšímu zhoršení kardiál-
ního nálezu ani hypertenze. U syna zůstávaly anamnestické úda-
je i fyzikální vyšetření stejné, redukce váhy se nezdařila, ale nebyl 
ani váhový přírůstek, tak jako u otce. Při noční monitoraci spánku 
přístrojem Stardust však došlo k progresi nálezu, počet desatura-

cí za hodinu spánku byl 54, saturace klesala v průběhu spánku na 
80 % SaO2, apnoe hypopnoe index byl 62, trávil 23,5 % doby spán-
ku v saturaci pod 90 % SaO2. 

Byl také indikován k terapii pomocí kontinuálního přetlako-
vého dýchání ve spánku, splňoval indikační kriteria pojiš]ovny ke 
schválení této léčby. Při terapii CPAP ventilátorem se dostal nález 
zcela do normy, jak jsme prokázali při kontrolním přešetření za 
měsíc, došlo k ústupu okolí obtěžujícího chrápání, ústupu ranní 
únavy a bolesti hlavy, při odpočinku ve dne již neusínal, poci]oval 
i mírně zvýšenou výkonnost v průběhu dne. 

Celá rodina je pravidelně po roce kontrolována, otec i syn jsou 
léčeni pomocí přetlakového nočního dýchání s výbornou tolerancí 
léčby a zlepšením klinických příznaků OSA.

Diskuse:
Pro terapii syndromu spánkové apnoe je důležitým opatřením 

úprava životosprávy, především redukce tělesné hmotnosti, která 
v naší kazuistice nebyla dodržena, dále vynechání večerní konzuma-
ce alkoholu, sedativ, hypnotik, zákaz kouření, léčba přidružených 
chorob (CHOPN). Chirurgická léčba – ORL operace je doporučena 
při závažných překážkách v horních dýchacích cestách (tonzilek-
tomie, adenotomie, polypektomie, úpravy nosního septa), plasti-
ka měkkého patra a uvuly bývá efektní spíše u indikovaných ne-
obézních pacientů s lehkou formou OSA. Metodou volby je léčba 
kontinuálním přetlakovým dýcháním (Continous Positive Airway 
Pressure – CPAP), princip jehož účinku je v pneumatickém rozší-
ření (dlahování) dýchacích cest. Metoda je hrazena zdravotními 
pojiš]ovnami za předpokladu splnění určitých kriterií.

Na dané kazuistice je nejzajímavější, že vlastní dědičný syndrom 
obstrukční spánkové apnoe byl prokázán až poté, co pacientka po-
slala na vyšetření svého manžela a syna. Dá se předpokládat, že ženy 
jsou pečlivější a přicházejí na vyšetření častěji a dříve, mnohdy již 
z obavy preventivně. Zajímavé však na celém případu je také to, že 
syn-lékař přichází na vyšetření jako poslední, poté, co jeho rodiče 
vyzkoušeli, co vyšetření obnáší a jaké jsou možnosti léčby. Jistou roli 
v tom hrála jistě i obava ze ztráty prestiže v zaměstnání a strach, aby 
se kolegové o jeho nemoci nedozvěděli. Nicméně je vidět, že je stále 
nedostatečná informovanost o tomto onemocnění nejen mezi laic-
kou veřejností, ale i mezi lékaři. Teoreticky se dalo očekávat, že syn 
bude ten, který svého otce i vzhledem ke kardiálním komplikacím, 
bude odesílat na vyšetření do spánkové laboratoře a ne naopak, jak 
tomu bylo v našem případě. Navíc kazuistika dokládá, že rizikové 
pacienty je opravdu nutné sledovat, že postupně dochází k progresi 
onemocnění s přibývajícím věkem a zvyšující se nadváhou.

Závěr:
Kazuistika potvrzuje výskyt obstrukčního syndromu spánkové 

apnoe u příbuzných prvního stupně. Familiární výskyt OSA byl 
studiemi opakovaně prokázán. Dědičnost v etiologii tohoto syn-
dromu hraje značnou roli, i když definitivní zhodnocení významu 
dědičnosti vzhledem k multifaktoriální etiologii se stále zkoumá 
a upřesňuje. Jde o onemocnění, které se intenzivně vyšetřuje a lé-
čí teprve v posledních desetiletích a jak dokládá i naše kazuistika 
stále není dostatečná znalost o této problematice jak mezi laickou 
veřejností, tak i mezi lékaři. 
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MUDr. Milada Hobzová
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy
LF UP a FN Olomouc
I. P. Pavlova 6 
775 20 Olomouc

Ján Štefanovič, Peter Pružinec

Choroby, syndrómy a symptómy 
v klinickej imunológii

Autoři v knize předkládají přehled syndromů a symptomů, jež souvisejí s porušenou funkcí imu-
nitního systému, případě i choroby jiných orgánových soustav, které se manifestují imunopatolo-
gickými důsledky.

Obecný úvod knihy se věnuje imunopatologii jednotlivých systémů (nervového, endokrinního 
ad.), imunodeficitním stavům, hypersenzitivitě, atopii a různým typům alergií.

Hlavní část knihy pak tvoří abecední přehled symptomů a syndromů počínajíc Abercrombieho syndromem a konče syndro-
mem Zoupnos-Saegesser-Scheiderovým. Záznamy autoři vyhledávali a kriticky zpracovali z monografií i časopiseckých článků, 
encyklopedií i dalších zdrojů publikovaných v různých oborech, při zpracování usilovali spíše o obecnější mezioborový pohled 
na daný problém s důrazem na imunologický význam syndromu. Sympatická je i skutečnost, že se autoři věnují i eponymům 
a většinou nevynechali alespoň pár slov i o osobách, po kterých jsou syndromy často pojmenovány, stejně jako důsledné uvá-
dění synonym názvů a jejich anglické podoby.

Rozsahem nevelká kniha je sympatickou stručnou encyklopedickou příručkou syndromů, která může být užitečná nejen 
klinickým imunologům, kterým je primárně určena, ale určitě všem ostatním lékařům bez ohledu na specializaci. Dobře po-
slouží k rychlé orientaci, osvěžení znalostí a vytvoření mezioborové vazby našich vědomostí.

Bonus, 2005. ISBN 80-968491-5-8, A5, 134 stran
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Představujeme

Počátky vyšetřování ve spánkové laboratoři při TRN klinice FN Plzeň se datují až do roku 1994, kdy nevelký tým pod vedením 
MUDr. Jany Vyskočilové začal s diagnostikou dechových poruch ve spánku v oddělených prostorách oddělení JIP této kliniky. V lednu 
tohoto roku byla otevřeno mezioborové Centrum pro spánek a dýchání při FN Plzeň. Toto centrum může být modelovým příkladem 
takovéhoto zařízení. Vedoucí lékařce a koordinátorce centra, 

jsme položili několik otázek.prim. MUDr. Janě Vyskočilové,

Centrum pro spánek a dýchání

Paní primářko, jaké byly cíle, se kterými bylo vaše Cent-
rum zřizováno? 

Cílem Centra byla lepší mezioborová spolupráce těch, kteří pe-
čují o pacienty s problémy s dýcháním a spánkem, výsledkem užší-
ho propojení všech oborů bude lepší péče o pacienty.

Můžete nám ve stručnosti představit personální i technic-
ké vybavení centra? Jaké jsou minimální a optimální technické 
předpoklady pro provozování spánkové laboratoře?

Naše spánková laboratoř má nyní šest pokojů pro pacienty 
a dostatečné technické zázemí, skládající se ze sesterny, kde noč-
ní služba kontroluje kontinuálně monitorace pacientů, dvou vy-
šetřoven, přípravny na vyšetření nemocných a edukační místnosti 
pro nemocné, která je vybavena televizí s DVD přehrávačem, kde 
každý nemocný může shlédnout edukační film o syndromu spán-
kové apnoe. Ve spánkové laboratoři pracují tři sestry v úvazku 2,1, 
asistentka a každý den je tam jedna lékařka. Laboratoř je vybavena 
dvěma polysomnografy, pěti polygrafy, dvěma AUTO CPAPy a jed-
ním AUTO BiPAPEM. Minimální vybavení laboratoře je dáno akre-
ditačními kriterii, která jsou na www.sleep-society.cz.

Jaké je spektrum onemocnění, kterými 
se v Centru zabýváte? Která tvoří hlavní 
náplň vaší činnosti a co můžete nemocným 
nabídnout?

Spánková laboratoř může diagnostikovat 
veškeré poruchy spánku, protože jsme plicní 
klinika, zabýváme se ale především diagnos-
tikou a léčbou poruch dýchání ve spánku. Při 
léčbě spolupracujeme s ORL klinikou, kde se 
snažíme zvolit pro nemocného optimální řeše-
ní s ohledem na tíži poruch dýchání ve spánku. 
Další částí Centra je jednotka intenzivní péče 
s neinvazivní i invazivní ventilací; ve spolu-
práci se spánkovou laboratoří a standardními 
odděleními připravuje k propuštění do domá-
cího prostření nemocné s potřebou neinvaziv-
ní ventilace. Další pacienti s potřebou neinva-
zivní ventilace jsou nemocní s neurologickým 
postižením, proto spolupráce s neurologickou 
klinikou.

Do Centra je také zahrnuta posádka, která 
se stará o nemocné na léčbě kyslíkem v domá-

cím prostředí a Centrum pro léčbu závislosti na tabáku.
Dále spolupracujeme s akreditovanou spánkovou laboratoří v ně-

meckém Sebnitz, tyto dvě laboratoře se podílejí na výuce nepovin-
ného předmětu, kde se studenti seznámí s problematikou poruch 
dýchání ve spánku – praktická část výuky se odehrává v Německu.

Spánková medicína je mezioborovou problematikou. To 
jistě reflektuje i oborové složení spolupracovníků, kteří se na 
práci Centra podílejí. Které speciální obory se nejčastěji uplat-
ní při práci Centra a jak je jejich práce koordinována?

Nejužší spolupráci máme s ORL klinikou, s neurologickou kli-
nikou zatím hledáme systém spolupráce. Centrem veškerého dění 
je spánková laboratoř, kde se vyšetřují všichni nemocní před zahá-
jením léčby, takže veškeré vazby a návaznosti péče o nemocného 
koordinuje vždy vedoucí spánkové laboratoře.

Ve vašem oboru, ostatně podobně jako v mnoha další, je 
velmi důležitou podmínkou úspěšné léčby dobrá compliance 
pacienta na léčbě a edukace pacientů. Jaké aktivity vyvíjíte 
v tomto směru?
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Neustálými změnami v organizaci práce spánkové laborato-
ře se snažíme odstranit vše, co by v nemocném vyvolalo nejisto-
tu o důležitosti terapie, velkou pomocí je nám nyní edukační film, 
přeložený z německého originálu. Spolupracujeme s pacientskou 
organizací v Sasku, po jejich vzoru chceme založit pacientskou or-
ganizaci pro naše nemocné. Úvodní přednáškové odpoledne k to-
muto plánujeme na začátek září. Naše laboratoř se také v letošním 
roce podílí na organizování vzdělávací akce pro laborantky spán-
kových laboratoří, kde se snažíme o předávání zkušeností z oblasti 
spánkové medicíny.

Vaše oddělení se od roku 1994 do dneška rozvinulo v před-
ní pracoviště spánkové medicíny, které je vzorem pro řadu dal-
ších pracovišV v ČR. Jaké jsou vaše další plány?

Spánková medicína je velmi mladý a perspektivní obor, důleži-
té je aby informace o této problematice a komplikacích syndromu 
spánkové apnoe se dostaly do podvědomí všech lékařů a tím se 
zlepšilo vyhledávání nemocných a následná péče o ně.

Jste také místopředsedkyní České společnosti pro výzkum 
spánku a spánkovou medicínu. Můžete krátce představit cíle 
a aktivity vaší společnosti?

Jedná se o poměrně mladou mezioborovou společnost, která 
pořádá Česko-slovenské kongresy spánkové medicíny, byla po-
řadatelem Evropského spánkového kongresu v Praze. V popředí 
činnosti je nyní akreditace spánkových laboratoří, kdy společnost 
bude zodpovídat za úroveň jednotlivých akreditovaných pracoviš]. 
Probíhají také jednání se zdravotními pojiš]ovnami ohledně hrazení 
péče, nasmlouvání kódů pro akreditovaná pracoviště.

Za rozhovor poděkoval Karel Vízner

Prim. MUDr. Jana Vyskočilová
Centrum pro dýchání a spánek
Klinika TRN, FN Plzeň
Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň
E-mail: vyskocilova@fnplzen.cz
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Funkční vyšetření plic – test

Z anamnézy:
Obézní muž, 59 let, 175 cm, 112 kg. 

Přichází pro rok trvající zhoršení námaho-
vé dušnosti, únavnost, pískoty při výdechu, 
tlakovou bolest na hrudi bez vazby na pro-
vokační či zátěžové podněty, nekašle, chrá-
pe. Kouřil 20 let 10 cigaret denně, nekouří 
4 roky, přibral 15 kg. Není alergik, doma 
má psa. Léčí se pro hypertenzi. Pět let sle-
dován kardiologem. Současná léčba: enala-
pril (Enap) 5 mg tbl., Loradur tbl. Pracuje 
jako řidič autobusu.

Objektivní nález: hrdlo klidné, uzliny 
nezvětšené, štítná žláza nehmatná, sklípko-
vé dýchání, akce srdeční pravidelná 88/min, 
TK 155/80 mmHg. Skiagram hrudníku bez 
patologického nálezu.

Zhoršení námahové dušnosti
u obézního hypertonika
Jana Satinská

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

parametr n.h. změř. % n.h.

FVC (l) 4,26 3,65 85,8

FEV1 (l) 3,38 2,82 83,4

IVC (l) 4,43 3,39 76,6

FEV1 /FVC (%) 76,95 77,23

PEF (l/s) 8,44 7,42 87,9

MEF50 (l/s) 4,52 2,97 65,7

MEF25 (l/s) 1,75 0,82 46,8

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

Zadání: 
a) Proveate zhodnocení křivky

průtok- objem.
b) Budete indikovat další vyšetření plicních funkcí, případně 

jiná vyšetření, která?

Hodnocení testu viz str. 44.

Graf č. 1: Křivka průtok- objem
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Funkční vyšetření plic – test

Hodnocení:
Ventilační parametry jsou v mezích 

normy, až na lehkou redukci parametrů pe-
riferní průchodnosti dýchacích cest MEF50,
MEF25. Nález svědčí pro počínající ob-
strukční ventilační poruchu v periferních 
dýchacích cestách. Tvar křivky s oploštělou 
nádechovou částí a téměř plateau s drobný-
mi zářezy v první polovině výdechové části 
křivky může být spojen se změnami ve vel-
kých dýchacích cestách.

Doporučená vyšetření:
1. Komplexní vyšetření plicních funkcí:

� bronchodilatační test 
� difuzní kapacita pro CO (transfer-

faktor)
� nepřímo měřitelné plicní objemy – 

celotělová pletyzmografie
2. Spiroergometrie
3. ORL vyšetření
4. Vyšetření ve spánkové laboratoři

Provedená vyšetření:
Bronchodilatační test Ecosalem (400 µg 

přes nástavec) byl bez podstatných změn 
ventilačních parametrů.

Parametry difuzní plicní kapacity pro 
CO byly v mezích normálních hodnot.

Bodypletyzmografie byla vyšetřena v kli-
du a po spiroergometrii. Zátěž stupňova-
ně od 40 do 200 W, doba trvání zátěže 12 
minut: TK max. 200/105 mmHg, na křiv-
ce EKG ascendentní deprese ST do 1 mm 
ve V4-6 – nesignifikantní změny. SF ma-
ximální 153/min. RQ respirační kvocient 
1,12. VO2 /kg spotřeba kyslíku na kilogram 
hmotnosti 19,1. EQO2 ventilační ekvivalent 
pro kyslík 36,7. SpO2 saturace O2 měřená 
pulzním oxymetrem 97–98 %. Subjektivně 
průměrná dušnost na vrcholu zátěže, Bor-
gova škála 3/15.

Hodnocení:
Bodypletyzmografie: potvrzena počína-

jící obstrukční ventilační porucha v peri-
ferních dýchacích cestách. 

Poznámka:
Neodpovídající, vysoká hodnota MEF50 

po zátěží je dána zakašláním během usilov-
ného výdechu při zátěži, což je patrné i na 
exspirační části křivky.

před zátěží po zátěži

n.h. změř. % n.h. změř. % n.h. % změny

SVC (l) 4,37 4,14 93,9 4,15 94,8 1,0

FVC (l) 4,21 3,74 89,0 3,98 94,6 6,3

FEV1 (l) 3,32 2,93 88,1 3,23 97,2 10,3

FEV1 / FVC % 75,80 78,2 81,19

FEV1 / SVC % 76,59 71,9 77,94

PEF (l/s) 8,36 7,94 94,9 8,06 96,4 1,5

MEF50 (l/s) 4,45 3,19 71,7 6,18 138,0 93,5

MEF25 (l/s) 1,69 0,91 53,8 1,03 60,1 6,3

R tot (kPa/ l.s) 0,30 0,35 116,4 0,34 114,4 −1,7

sRAW (kPa.s) 1,18 1,03 87,9 1,15 97,9 11,3

RV (l) 2,36 2,41 101,9 2,57 108,8 6,8

ITGV (l) 3,54 2,69 76,0 3,02 85,2 12,2

TLC (l) 6,90 6,51 94,3 6,71 97,3 3,1

RV/ TLC % 36,97 36,94 38,25

Legenda: SVC – klidová vitální kapacita, FVC – usilovná vitální kapacita, FEV1 – usilovně 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 – reziduální 
objem, ITGV – nitrohrudní objem plynů na konci klidného výdechu, TLC – totální plicní kapacita

Tab. č. 2: Bodypletyzmografie před a po zátěži

Graf č. 2: Křivka průtok- objem
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MUDr. Jana Satinská
Oddělení TRN a funkční diagnostiky
MephaCentrum a. s.
Opavská 962
708 00 Ostrava–Poruba
E-mail: jana.satinska@volny.cz

2.  Abnormální tvar křivky průtok-objem může upozornit na 
další možné klinické konsekvence.

3.  Komplexní funkční vyšetření včetně difuzní plicní kapacity 
pro CO, bodypletyzmografie a spiroergometrie přispěje k po-
tvrzení či vyloučení zvažovaných příčin dušnosti.

4.  ORL vyšetření je nezbytné u podezření na syndrom spánko-
vé apnoe (anamnéza chrápání, denní únava a spavost, obe-
zita).

5. Bolest na hrudi je často (po vyloučení jiných příčin) musku-
loskeletárního původu, zvláště u jedinců v predisponovaném 
terénu (obézní řidič autobusu).

6. Syndrom spánkové apnoe je závažné, v určitých profesích 
navíc velmi nebezpečné a při tom dobře léčitelné onemoc-
nění.

Spiroergometrie:
Zátěžový test do 88 % maximální tepové frekvence při medika-

ci, ukončen pro nedodržení otáček, funkční klasifikace – mírné až 
střední omezení, NYHA II, normotonická reakce, nesignifikantní 
změny EKG, nebyl zjištěn pozátěžový bronchospasmus, ani zátě-
žová desaturace O2, zhoršená ekonomika dýchání.

ORL vyšetření:
Ronchopatie, deviace nosního septa. 

Neurologické vyšetření:
Vertebrogenní algický syndrom krční a hrudní páteře na pod-

kladě degenerativních změn.

Vyšetření ve spánkové laboratoři:
Alveolární hypoventilace s noční hyposaturací, indikace k léč-

bě CPAP, středně těžký sleep apnoe syndrom.
Arteriální hypertenze I. dle WHO. Obezita.

Závěry pro praxi:
1.  Obézní, hypertonik, bývalý kuřák, udávající dechové potíže 

a nadměrnou denní únavnost by měl mít provedeno spiro-
metrické vyšetření.

Funkční vyšetření plic – test

zpráva

Ve dnech 28. – 31. března 2007 proběhly již páté Martinské 
dny imunologie. Rozsáhlý program zahrnul řadu témat prak-
tické i teoretické imunologie. Mezi nejsledovanější patřila již 
tradičně problematika astmatu a alergie, velmi zajímavé však 
byly i odborné bloky věnované imunodeficienci, imunopato-
logie kůže a sliznic a další. 

Své přednášky a prezentace zde prezentovala řada před-
ních i českých odborníků a jednání tak mělo přátelsky mezi-
národní, česko-slovenský charakter. 

Abstrakta prací z tohoto kongresu naleznou čtenáři v prv-
ním letošním čísle (2007/1) časopisu Klinická imunológia 
a alergológia vydávaném společně Českou a Slovenskou spo-
lečností alergologie a klinické imunologie.

kviz

V. Martinské dni imunológie
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Navštívili jsme…

… Tománkovy dny bronchologie
Olomouc, 30. – 31. března 2007

30. března 1897 provedl profesor Gustav Killian první terapeutickou 
bronchoskopii. Cílem bylo odstranění cizího tělesa; dělník ze Schwarzwaldu 
aspiroval při jídle kost, která obturovala pravý hlavní bronchus, a to byla 
situace, která by v tehdejší době pravděpodobně skončila smrtí nemocného 
– uvedený zákrok nemocnému tedy zachránil život. 

Přesně 110 let poté, 30. března 2007, zahájili bronchologo-
vé svoji tradiční, letos již desátou, konferenci pojmenovanou na 
počest prim. Antonína Tománka, doyena české a slovenské bron-
chologie.

Zeptali jsme se hlavního organizátora kongresu,

Prof. MUDr. Vítězslava Kolka, DrSc.:
Tománkovy dny bronchologie vstoupily letos do svého 

10. dějství. Co je cílem vás – organizátorů, a jak se tyto cíle za 
celou dobu pořádání konference změnily?

Bronchologie se vyvíjí jako jiné obory. Vývoj závisí na technic-
kém zázemí i osobním nasazení lékařů. V začátcích souvisela bron-
chologie hlavně s odstraňováním cizích těles, na kterém se podílely 
vlastně dva obory: pneumologie a otorinolaryngologie. V další fázi 
se bronchologie navzájem ovlivňovala s klinickou cytologií. Dnes 
bychom rádi řekli, že jsme postoupili zásadně kupředu, a to v dia-
gnostice i terapii závažných plicních nemocí. Spokojenost je však 
pouze částečná. Většinou chybí nejmodernější technika a s jinými 
endoskopicky zaměřenými obory (gastroenterologie, urologie, or-
topedie) se po stránce přístrojového parku nemůžeme srovnávat. 
Těžko hledáme cesty, jak prokazovat potřebnost bronchologie v kaž-
dodenní praxi i výzkumu. Abych shrnul odpově>: Cílem konference 

Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
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bylo upozornit na význam jedné ze zásadních subspecializací pneu-
mologie, kterou bude potřeba rozvíjet i do budoucna.

Co vás osobně na letošním ročníku nejvíce překvapilo a co 
nejvíce potěšilo?

Překvapila mě vysoká účast – 270 účastníků, a to včetně vý-
znamné skupiny slovenských kolegů. Potěšil mě především zájem 
o workshop, který připravila Klinika plicních nemocí a tbc FN Olo-
mouc. Konkrétní každodenní metody probíhají na různých praco-
vištích různě a je velmi dobré tyto odlišnosti diskutovat a navzá-
jem se poučit.

Paralelně s lékařskou sekcí probíhala také jednání zdravot-
ních sester. Jaký význam přikládáte této časti sympozia? 

Sesterská sekce byla dalším světlým bodem konference. Disku-
se bronchologických sester již dosahují vysoké úrovně a jsou zcela 
konkrétní a podepřené znalostí problematiky. Nešlo jen o pasivní 
účast s cílem získat potřebné kredity.
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Kapitoly z historie

Emil Adolph von Behring
(15. března 1854 – 31. března 1917)

Jméno německého lékaře a bakteriologa Emila von Behringa, 
vůbec prvního nositele Nobelovy ceny za medicínu a fyziologii 
z roku 1901, je spojeno především s objevem séra proti záškrtu
a s dalšími pracemi v oblasti léčení séry. 

Záškrt (diftérie) patří k nejstarším chorobám lidstva; je znám 
již z období starověkého Egypta, Řecka a Říma i ze středověké 
Evropy či novověké Ameriky (na záškrt zemřel mj. i první prezi-
dent USA George Washington). Průběh nemoci byl vždy stejný 
– tělo bylo postupně otravováno jedem produkovaným baktéri-
emi, přičemž rozšiřující se povlak na hrtanu a v dýchacích ces-
tách zamezoval vzduchu cestu k plicím a bez otevření průdušni-
ce (tracheotomie) končil zadušením. Statistiky potvrzovaly, že 
na záškrt umíralo každoročně nejméně jedno dítě do 15 let z ti-
síce (pokud se nevyskytla epidemie záškrtu – pak byla úmrtnost 
mnohonásobně vyšší). Jméno choroby diftérie pochází z řečtiny 
(„diphtera“ = „vydělaná kůže“) a je odvozeno od podoby šedobílého 
povlaku patra a hrtanu při záškrtu právě s vydělanou kůží. Ten-
to název dal záškrtu francouzský lékař Pierre-Fidele Bretonneau 
(1778–1862) v roce 1826. Právě on začal při onemocnění záškr-
tem znovu používat riskantní metodu tracheotomie, kterou znali 
již staří Řekové a Římané.

Ale vraSme se k Emilu Behringovi. Narodil se v roce 1854 
v městečku Hansdorfu v západním Prusku v rodině chudého ven-
kovského učitele jako jedno z deseti dětí ve druhém manželství 
svého otce. Již v útlém dětství malý Emil projevoval mimořádné 
nadání a vlohy ke studiu. Lákala jej medicína, ale peněz na její 
studium se v početné rodině nedostávalo. Jedinou možnost před-
stavovalo požádat o přijetí na Vojenskou lékařskou akademii Pépi-
niére (Kaiser-Wilhelm-Akademie für das militärärztliche Wesen) 
v Berlíně. Zde bylo studium bezplatné, ale podmíněné závazkem 
nejméně pětiletého působení ve vojenských službách po jeho do-
končení. Behring souhlasil, podepsal a v roce 1878 na této škole 
úspěšně promoval.

Velení armády se obávalo epidemií a proto náčelník akademie 
generál Alvin Coler vyslal Behringa po dokončení studia na praxi 
k významnému farmakologovi Carlu Binzovi do Bonnu, aby se zde 
zdokonalil v metodice experimentální práce. Začal se systematicky 
věnovat bakteriologii, v čemž cílevědomě pokračoval v Hygienic-
kém ústavu v Berlíně u Roberta Kocha (1843 –1910), kam byl od-

velen. Stal se Kochovým spolupracovníkem, později i asistentem 
a v roce 1891 s ním přešel i do nově zřízeného Ústavu infekčních 
chorob v Berlíně – zde se Behring setkal s dalším významným 
bakteriologem Paulem Ehrlichem (1854 –1915).

Behring studoval účinky jodoformu na bakterie a jejich to-
xiny, později se věnoval studiu právě toxinů a antitoxinů. Spolu 
s japonským kolegou Šibasaburo Kitasatou (1856 –1931) objevi-
li v berlínském Hygienickém ústavu toxiny a antitoxiny záškrtu 
a tetanu. Jejich objev znamenal počátek séroterapie (z latinského 
„sérum“ = „syrovátka“) a moderní imunologie. V roce 1890 pub-
likovali společně článek „O vzniku imunity při onemocnění záškrtem 
a o protitetanové imunitě u zvířat“ v odborném časopise Deutsche 
Medizinische Wochenschrift. V dalším čísle tohoto časopisu pak 
již vyšel samostatný Behringův článek popisující léčbu záškrtu 
pomocí krevního séra.

Josef Švejnoha
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Princip aktivní i pasivní imunizace Emil Behring objevil při 
pokusech se zvířaty (ochranu proti tetanu zkoušel na králících, 
ochranu proti záškrtu pak na morčatech). Zjistil, že krev králí-
ků imunních proti tetanu obsahuje látky (antitoxiny), které jsou 
schopny ničit toxiny tetanu, že jsou obsaženy i v krvi mimo živý 
organismus a dokonce i v uměle vytvořeném nebuněčném krevním 
séru. Vyzkoušel si, že tyto antitoxiny působí i po vstříknutí do těla 
jiných králíků (či morčat u záškrtu). Objevil, že sérum získané 
z vhodných zvířat lze vstříknout jako léčivé sérum do nemocné-
ho organismu (tzv. aktivní imunizace) nebo jako ochranné sérum 
do organismu ohroženého (tzv. pasivní imunizace). První sérum 
začal vyrábět z beraní a koňské krve a důkladně jej vyzkoušel na 
morčatech. První úspěšné vyzkoušení účinků séra proti záškrtu 
na člověku se odehrálo na Štědrý den v roce 1890.

Výsledky svých pokusů oznámil Emil Behring na hygienickém 
kongresu v Londýně v roce 1891 a již o rok později byla v Němec-
ku zahájena průmyslová výroba antitoxinů záškrtu. Sérum proti 
záškrtu bylo později v Behringem založeném závodě Behringwerk 
v Marburgu získáváno z koňské krve – koním byl nejprve naočko-
ván záškrtový toxin a později bylo z jejich krve získáváno sérum 
obsahující antitoxiny. Sérová terapie se zpočátku nejvíce užívala 
při léčení záškrtu, tetanu, při botulismu a proti hadímu jedu. Be-
hring také v roce 1893 poprvé použil termín „přecitlivělost“ pro 
reakci organismu (později nazvanou „anafylaxe“), se kterou se při 
svých pokusech setkával. Zásluhou Behringova objevu se sníži-
la míra úmrtnosti již na samém začátku používání sérové terapie 
o polovinu, v následujících 15 letech pak o 80 %.

Emil Behring byl v roce 1893 jmenován profesorem hygieny, 
o rok později začal přednášet na univerzitě v Halle a později na lé-
kařské fakultě v Marburgu. Zde vybudoval sérologickou laboratoř 
a později známý závod Behringwerke (1914), první firmu na světě, 
zabývající se výrobou sér a vakcín. V Marburgu se stal také v roce 
1895 ředitelem Ústavu hygieny. Z jeho soukromí připomeňme, 
že v roce 1896 se ve svých 42 letech oženil s osmnáctiletou dce-
rou ředitele berlínské nemocnice Charité Elsou Spinolovou, která 
mu v následujících letech porodila sedm dětí. Prosperita firmy Be-
hringwerke mu umožňovala nejen další výzkum, ale také zřízení 
velkostatku pro chov dobytka určeného k pokusům.

Z významných odborných prací Emila Behringa připomeňme 
zejména dvě: „Záškrt, pojem, stav, poznání a ochrana před ním“ (1901) 
a „Úvod do nauky o boji s infekčními chorobami“ (1912). V pozdějších 
letech se Behring soustředil zejména na studium tuberkulózy. Za 
své objevy byl jmenován tajným lékařským radou, byl povýšen do 
šlechtického stavu, získal čestná členství řady vědeckých společ-
ností v Itálii, Turecku, Francii, Ma>arsku, Rusku i mnoho mezi-
národních vyznamenání. Ve městě Marburgu, kde působil až do 
své smrti, mu bylo uděleno čestné občanství.

Bezesporu nejvyšším oceněním zásluh Emila Behringa bylo 
udělení vůbec první Nobelovy ceny za medicínu a fyziologii v roce 
1901. Nebylo to však vůbec jednoduché, protože uchazečů o pr-
venství bylo mnoho a výběr byl velmi komplikovaný. V úvahu se 
bral nejen význam lékařských objevů, ale svou roli hrál i časový 
faktor. Takže v řadě prvních uchazečů stáli vedle sebe takoví ve-
likáni druhé poloviny 19. století jako Robert Koch, Ivan Petrovič 
Pavlov, Niels Ryberg Finsen, Ronald Ross (ti všichni Nobelovu 
cenu získali později), ale také Louis Pasteur, Joseph Lister, Robert 
Virchow a celá řada dalších.

Návrhy na to, aby Nobelovu cenu získal právě Behring, přišly 
z Bernu, Leidenu, Budapešti, Osla, ale zdálo se, že to stále ne-
bude stačit. Výbor pro udělování Nobelových cen totiž v prvním 
projednávání jeho kandidaturu odmítl. Argumentoval při tom 
slovy: „Domníváme se, že jak základní objev, tak důkaz jeho praktické-
ho významu, jsou tak staré, že – ačkoli ve všem ostatním nesporně splňují 
podmínky pro udělení ceny – nelze je doporučit“. Objevovaly se i návr-
hy, že by tato první Nobelova cena měla být rozdělena mezi ně-
kolik vědců. Rozhodující slovo v této kategorii však má vždy Lé-
kařská fakulta Karolinského institutu ve Stockholmu. Ta jednak 
odmítla rozdělení ceny, jednak výše uvedené stanovisko Nobe-
lova výboru a zdůraznila, že skutečný význam objevu byl rozpo-
znán a využit až v samém závěru 19. století. Svou roli jistě se-
hrálo i to, že bakteriologie jako vědní obor měla v tomto období 
rozhodující vliv na řadu oblastí medicíny a procházela obdobím 
bouřlivého rozvoje.

A tak se přes všechny problémy a potíže stal Emil Behring za-
slouženým držitelem první Nobelovy ceny za medicínu a fyziologii 
v roce 1901. V oficiálním zdůvodnění bylo mj. uvedeno, že ji obdr-
žel „za práci o léčení sérem a zvláště za použití séra proti záškrtu, jímž ote-
vřel novou cestu lékařské vědy a tak vložil do rukou lékařů vítěznou zbraň 
proti nemocem a smrti“. Ve svém slavnostním proslovu při přebírání 
Nobelovy ceny srovnával Behring séroterapii s Jennerovým očko-
váním proti neštovicím, s Pasteurovou prevencí antraxu a Kocho-
vou terapií tuberkulózy. Tyto postupy označil jako izoterapeutické, 
protože léčí nemoc stejnými prostředky, které jí způsobují. Podle 
jeho názoru séroterapie na rozdíl od nich pracuje s protilátkami, 
které se získávají od zvířat ovlivněných izolátkami.

Určitou skvrnu na Behringově pověsti představuje skuteč-
nost, že v roce 1914 patřil mezi 93 osobností německého kultur-
ního života, které podepsaly tzv. „Provolání ke kulturnímu světu“ 
a daly se tak do služeb válečné propagandy. V tomto Provolání 
bylo ospravedlněno vyhlášení války Německem jako jediné mož-
né východisko ze současné mezinárodní situace. Na druhou stra-
nu je nutné konstatovat, že právě v průběhu první světové války 
se plně uplatnilo u německých vojáků podávání Behringova séra 
proti tetanu. Před zahájením této akce onemocnělo jen za srpen 
a září roku 1914 celkem 0,4 % vojáků na západní frontě tetanem 
a od roku 1915 až do konce války již jenom 0,04 % vojáků. Dá 
se říci, že tento masový experiment prakticky skoncoval s obáva-
ným onemocněním.

Emil von Behring patří bezesporu k velikánům světové medi-
cíny a jeho objevy zachránily životy miliónů lidí. V letošním roce 
si připomínáme, že uplynulo právě 90 let od jeho úmrtí.

Mgr. Josef Švejnoha
U Kombinátu 39
100 00 Praha 10
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… za setkáním východočeských
pneumologů v Rychnově nad Kněžnou

Letošní „Rychnovské dny“ byly věnovány funkčnímu vyšetření 
plic. O funkčním vyšetření hovořili Jana Satinská z Ostravy, Jarmila 
Fišerová z Ústí nad Labem, Vladimír Koblížek a Vratislav Sedlák 
z Plicní kliniky v Hradci Králové. Účastníci oceňovali praktické za-
měření přednášek a velký prostor pro diskusi. A opravdu se živě 
diskutovalo, tříbily názory, formulovala doporučení. Je překvapují-
cí, jak často se dopouštíme chyb i při každodenně prováděném spi-
rometrickém vyšetření. Provádění a hodnocení bronchodilatačních 
a bronchokonstrikčních testů je též provázeno řadou nejasností, 
které zatím neřeší ani standardy ERS a ATS. V současné době Sek-
ce pro funkční diagnostiku při výboru ČPFS vypracovává standardy 
k provádění základních metod funkčního vyšetření plic. Celotělová 
pletyzmografie je nezbytná, pokud chceme správně diagnostikovat 
pacienty s CHOPN, řídit léčbu a stanovovat prognózu. Vybavenost 
pneumologických pracovišS přístroji ke komplexnímu vyšetřování 
plicních funkcí je nedostatečná. Je alarmujícím zjištěním, že v Par-
dubickém a Královehradeckém kraji je jen na dvou pracovištích vy-
šetřován transfer-faktor (difuzní plicní kapacita pro CO). 

Jich bylo pět a nás přes padesát.
OdpusSte malou reminiscenci, ale napadla mě, když jsem vedle 

náměstí zahlédla pět chlapeckých postav a uvědomila si, že právě 
v tomto městě se Karel Poláček narodil a jeho poslední kniha „Bylo 
nás pět“ o dětství prožitém v Rychnově nad Kněžnou vypráví.

A nás bylo přes padesát – tedy pneumologů, které pozvala 
9. března 2007 zdejší plicní lékařka Soňa Chmelařová. Pro naše se-
tkání vybrala krásné místo – hotel Havel. Je umístěný na náměstí 
a byl postaven v roce 1860. Své jméno získal po prvním hoteliérovi 
panu Karlu Havlovi. Hotel Havel má kroniku a od roku 1995, kdy 
byla dokončena celková rekonstrukce, se chlubí řadou významných 
hostů – například zde pobývala Stela Zázvorková, Miroslav Donu-
til, Vladimír Špidla nebo Václav Klaus, no a nyní jsme do tohoto 
seznamu přibyli i my – pneumologové z východních Čech a něko-
lik pozvaných hostů. V historické hodovní síni, kde odborný pro-
gram probíhal, na nás shlíželi z obrazů významní mužové, někteří 
se tvářili dost vážně, ale určitě naší akci přáli zdar. 

Ohlédnutí…
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Kód šestiminutového testu chůzí je už od 1. ledna 2006 v Sezna-
mu zdravotních výkonů, ale stále se marně snažíme o nasmlouvá-
ní tohoto kódu s pojišSovnami. I to je jeden z důvodů, proč se toto 
jednoduché vyšetření nerozšířilo do pneumologické praxe.

Odborný program zakončil Jiří Balý z Kutné Hory zprávami 
z výboru ČPFS, informacemi pro privátní pneumoftizeology a vý-
sledky jednání s pojišSovnami.

Zeptala jsem se Soni Chmelařové, proč tato setkání, letos již 
sedmý rok, pořádá. Je přesvědčena, že setkání lékařů určitého re-
gionu umožní předávání zkušeností a poznatků, diskuze je pak 
v tomto „rodinném“ prostředí otevřenější. Také se snaží vybírat 
témata, která lékaře z terénu zajímají. Že se jí to daří o tom svědčí 
velký zájem a vysoká účast.
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Letošní téma Funkční vyšetření plic zvolila i proto, že mají prv-
ním rokem v plicní ambulanci celotělový pletyzmograf a broncho-
provokační jednotku. Přes opakované urgence a jednání stále nejsou 

po roce jednání a nasmlouvány kódy těchto vyšetření s VZP. Přitom 
v Pardubickém a Královehradeckém kraji jsou v současné době jen 
čtyři celotělové pletyzmografy na více než 1 milion obyvatel. 

Zeptala jsem účastníků, zda je zvolené téma zaujalo. Tady je od-
pově> Tomáše Drasnara z Humpolce: „Blok funkčního vyšetření se 
mi opravdu a upřímně líbil, nejenom proto, že opakování není nikdy 
dost, ale také ze stran ucelenosti. Vše plynulo příjemně, dokonce 
bez hlučení auditoria. A tak si všichni určitá data osvěžili, základ-
ní snad i zapamatovali, trochu se podivili, aby nakonec souhlasili. 
Prosvištěli jsme tedy křivky tak ladné, jak jen průtok-objem může 
být, prosvištěli jsme motorické testy a všechny ostatní reziduální 
objemy, kapacity i vitální, difuze, transfer-faktory, prosvištěli jsme 
i vše ostatní, včetně Jiřího evergreenů z oblasti ambulantních ho-
rorů… a že bylo příjemno, začalo se nosit na stůl, vše, co opeřeno, 
oploutveno a vonící, neb byl čas jídla... Takže byl jsem spokojen, 
protože i Rychnov vůbec se mi líbil, jednak rád jezdím autem a do 
Rychnova je i příjemná cesta po okresních cestách a jednak jakoby 
už trochu vykukovalo jaro.“

Takže tolik Tomáš Drasnar, možná, že tak nějak by to i Poláč-
kův hrdina Petr Bajza „pravil“.

Jarmila Fišerová
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Rarita

Rozvoj masivního hemotoraxu
po intrapleurální aplikaci streptokinázy
Pavla Žáčková

Intrapleurální (ipl.) aplikace streptokinázy (SK) je považována 
za účinnou a bezpečnou součást léčby hrudního empyému a he-
motoraxu. Její podání vede k rozrušení fibrinových sept, sjedno-
cení empyémové dutiny a signifikantnímu zvětšení objemu pleu-
rálního sekretu, což usnadňuje jeho evakuaci.

Základní kontraindikací fibrinolytické terapie je známá přecit-
livělost vůči fibrinolytikům, hemoragická diatéza, čerstvě proběh-
lé krvácení, expanzivní intrakraniální proces, pooperační období 
a recentní úraz hlavy. Navzdory normálním koagulačním parame-
trům bylo život ohrožující krvácení popsáno u pacientů u nichž je 
onemocnění komplikováno přítomností bronchopleurální píštěle, 
čerstvou frakturou žeber, nebo u nemocných po kardiochirurgic-
kých výkonech, zvláště po operaci či náhradě chlopní.

Po intravenózní aplikaci se jako nežádoucí účinek může obje-
vit třesavka, bolesti hlavy, febrilní stav, gastrointestinální přízna-
ky, bolesti kloubů a svalů, alergická reakce včetně anafylaktického 
šoku, krvácení z ran a vpichů a slizniční a orgánové krvácení.

Intrapleurální aplikace SK vede ke vzniku nežádoucích ved-
lejších účinků jen výjimečně. Nejčastěji se objevuje bolest posti-
žené poloviny hrudníku, febrilie, výpotek může přechodně nabýt 
hemoragický charakter. Zcela ojediněle bylo popsáno:
a)  masivní krvácení do pleurální dutiny sdružené s hemoptýzou, 

hematurií, krvácením do gastrointestinálního traktu, epistaxí 
a krvácením do podkoží bezprostředně po aplikaci SK,

b)  rozvoj akutní respirační insuficience,
c)  vznik ventrikulární fibrilace.

Autoři popisují případ 42letého muže s levostranným pa-
rapneumonickým lokulárním hrudním empyémem, který byl lé-
čen hrudní drenáží a opakovanou ipl. aplikací SK. V průběhu 2,5 
dne bylo nemocnému podáno celkem 5 dávek SK po 250 000 IU 
ve 20 ml fyziologického roztoku. Za 4 dny po poslední dávce a po 
odstranění drénu došlo u nemocného k významnému poklesu he-
moglobinu a ke zhoršení klinického stavu. Na kontrolním skia-
gramu hrudníku se objevila výrazná progrese levostranného ple-
urálního zastínění. Byla provedena redrenáž a během 24 hodin 
bylo drénem evakuováno 2,2 l starší krve. Koagulační paramery 

Poznámka redakce:
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nemocného byly v mezích normy, anémie byla korigována trans-
fuzemi a drén byl odstraněn po čtyřech dnech. 

Ačkoliv není jednoznačně stanovena optimální jednotlivá dáv-
ka ani celková dávka SK v průběhu léčby, nebyly komplikace po-
psány ani po kumulativní dávce 1,5 milionu IU. Příčina vzniku 
komplikace tak zůstává nejasná. Jedná se o první případ masiv-
ního intrapleurálního krvácení, které se objevilo s odstupem po 
ukončení ipl. aplikace SK a po odstranění drénu, takže na možnou 
komplikaci upozornilo teprve zhoršení klinického stavu a výraz-
ný pokles hemoglobinu.

Z uvedeného vyplývá, že důsledná trvalá monitorace nemocné-
ho v průběhu celé léčby je nezbytná. U nemocných s protrahova-
ným drobným krvácením může být pokles hemoglobinu jediným 
příznakem rozvíjející se komplikace – hemotoraxu.

Na našem pracovišti představuje ipl. aplikace SK nedílnou 
součást léčby hrudního empyému u většiny nemocných s tímto 
onemocněním. Intrapleurální aplikaci fibrinolytik užíváme s úspě-
chem již řadu let a závažnou komplikaci jsme naštěstí nezazna-
menali. Dle našich zkušeností umožňuje ipl. aplikace fibrinolytik 
šetrnou a účinnou léčbu tohoto závažného onemocnění a mini-
malizuje nutnost chirurgického výkonu.
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