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Obrázek na obálce:

Euphorbia polyacantha 
Boissier.

Rostlina, kterou by laik 
označil zřejmě jako „kak-
tus“, nemá s kaktusy mno-
ho společného. Snad jen 
to, že jde o sukulent při-
způsobený životu ve velmi 
suchém prostředí, kterým 
domovina tohoto pryš-
ce (Etiopie) rozhodně je.
U nás rostoucí pryšce do-
růstají obvykle výšky ma-
ximálně několika málo 
decimetrů, tento jejich 
africký příbuzný je mo-
hutný, respekt budící keř 
dorůstající i 1,5 m výšky.
(Fotografie z Jardin de 
Cactus, Lanzarote.)

(foto GEUM – Mgr. Karel Vízner)

Světový den CHOPN

Letos byl 14. listopad vyhlášen nejen tradičně Mezinárodním dnem diabetu, ale také Světovým dnem CHOPN. 
Obě tyto nemoci, diabetes (pro účely mého zamyšlení spíše diabetes mellitus 2. typu) i CHOPN, mají jednu okol-
nost společnou – na jejich vzniku má podstatný podíl životní styl, v prvním případě nadváha a obezita, v druhém 
pak kouření. Dokonce i zastoupení obou nemocí v naší populaci je obdobné, diabetiků i nemocných s CHOPN 
je jen v České republice přibližně 750 000. Znamená to, že prakticky neexistuje rodina (v širším slova smyslu), 
která by se s tímto onemocněním nesetkala. 

Ostatně i můj dědeček v mládí kouřil a později zemřel na CHOPN. Část rodiny tvrdila, že zemřel na svou 
tvrdohlavost. Odmítl totiž vstoupit do jednotného zemědělského družstva a svá pole (která jeho předkové nabyli 
ještě za Království českého) daroval státu až po několika letech vzdoru, která strávil bez soudu v komunistickém 
vězení. Na jeho chorobu zcela jistě mělo vliv obojí, jak kouření, tak kruté věznění. Pamatuji se ze svého dětství, 
jak se snažil popadnout dech, jak obtížně a namáhavě celé dny a noci dýchal a jak se mu dechu nedostávalo. Ne-
jsem lékař, nesetkávám se s pacienty ve své ambulanci, a tak mohu chronickou obstrukční plicní nemoc vnímat 
v této subjektivní rovině. 

Díky tomu může mít pro mne úsilí, které vyvíjejí organizace jako České občanské sdružení proti CHOPN 
nebo Česká koalice proti tabáku, zcela osobní význam. Jednou z podstatných aktivit těchto organizací je podpora 
nekouření. Škodlivost kouření na lidský organismus je dnes již prokázána, devastující vliv na většinu orgánových 
soustav našeho těla je dobře dokumentován a odborníky široce prezentován. Existuje však celá řada vzdělaných 
a inteligentních lidí, kteří tyto poznatky bagatelizují. Pochopitelně dokážu pochopit kuřáky, kterým se pod vlivem 
silné závislosti nedaří zbavit se tohoto zlozvyku. Jistě každý dokážeme také pochopit, že i inteligentní a vzdělaní 
lidé za této situace odmítají uznat své kouření za problém a potenciální rizika ve své mysli zlehčují a potlačují. 
Je to jistým projevem nezralosti, ale bohužel mu podléhá obrovská spousta našich dospělých a svéprávných spo-
luobčanů, lékaře a zdravotní sestry nevyjímaje. O to více je třeba ocenit úsilí všech, kdo se kuřákům pokoušejí 
pomoci v jejich boji s kouřením (pokud se rozhodnou nekouřit). Je to totiž ve prospěch nás všech – nejen kuřáků, 
kteří jsou ohroženi přímo, ale i nekuřáků ohrožených nepřímo, pasivním kouřením – a v konečném důsledku také 
z hlediska výdajů na potřebnou zdravotní péči. 

Těžko však mohu omluvit bezohlednost, se kterou řada kuřáků vystavuje těmto rizikům i ostatní, kteří se 
kouřit nerozhodli. To se týká všech prostředí, která mohou být společná kuřákům i nekuřákům. Věřím, že kouření 
by mělo být zákonem odkázáno do roviny osobní dobrovolné záležitost každého z nás (ideálně s důsledky v rámci 
zdravotního pojištění) a že by mělo být vymezeno do výlučně privátních prostor, kde jím nemůže být nedobrovolně 
ohrožen žádný nekuřák. Této liberální podoby (svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda jiného) se však 
asi hned tak nedočkáme. Naše zákony, které mají regulovat kouření, jsou bohužel dost bezzubé. 

Situace je nedobrá, vždyA každý den zemře na nemoci spojené s kouřením přibližně 50 lidí a všechny zdra-
votní důsledky snad ani nelze vyčíslit. Není však beznadějná. Naději, alespoň pro mne, přináší řada programů, 
které pomáhají mladým lidem neupadnout do této závislosti, práce organizací jako jsou české ČOPN a ČKPT, 
zlepšující se farmakoterapie i psychologická pomoc pro kuřáky, vznikající sítě nekuřáckých restaurací a další ak-
tivity. Stále je to ještě málo, ale třeba se blýská na lepší časy. 

Děkuji všem, kteří si tento problém uvědomují a pomáhají ho řešit – aA již podporou svých pacientů v zane-
chání kouření nebo sami u sebe. A těm, kteří si od 14. listopadu dali závazek nekouřit, nebo tak učiní tradičně 
až od Silvestra, držím palce, aby to tentokrát dokázali. 

Všem vám – našim čtenářům, kuřákům i nekuřákům – přeji krásné Vánoce a hodně zdraví a štěstí v novém 
roce 2008.

 Karel Vízner
šéfredaktor

Editorial
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Souhrn:
Systémová sklerodermie (SSc) je systémové onemocnění pojiva charakterizované 

funkční, následně strukturální vaskulopatií a vznikem fibrózy orgánů. Jedním ze závaž-
ných vaskulárních projevů je ve 12 % plicní arteriální hypertenze (PAH).

Popisujeme případ 64letého pacienta, který v roce 2005 začal poci8ovat tuhnutí kůže 
v oblasti prstů, které dále postupovalo přes končetiny na obličej a trup. Na základě toho 
byla podle kritérií American College of Rheumatology (ACR) z roku 1980 diagnosti-
kována SSc, klinicky klasifikovaná jako difuzní forma. V rámci pátrání po orgánových 
projevech bylo provedeno funkční vyšetření plic s nálezem poměru procenta náležitých 
hodnot usilovné vitální kapacity a difuzní plicní kapacity pro CO (FVC/DLCO) 1,75. 
Ultrasonografickým (US) vyšetřením srdce byla zjištěna plicní hypertenze s odhadem 
systolického tlaku krve v plicnici 75 mmHg. Katetrizačně byl stanoven tlak v plicnici 
87/48/61 mmHg a v zaklínění plicního řečiště 21 mmHg. Stav byl hodnocen jako těžká 
PAH asociovaná s SSc a byla zahájena léčba bosentanem.

Považujeme za důležité pomýšlet v rámci péče o nemocné s SSc na možnost PAH. Je 
vhodné provádět US srdce (v ročních intervalech) a stanovení poměru náležitých hodnot 
FVC/DLCO. Hodnoty poměru vyšší než 1,4, resp. 1,8 vybízejí k úvaze o rozvoji PAH.

Summary:
Diagnosis and treatment of pulmonary arterial hypertension in a patient with sys-

temic scleroderma 
Systemic scleroderma (SSc) is a systemic disorder of connective tissue characteri-

zed by functional and consequently structural vasculopathy and development of organ 
fibrosis. One of the severe vascular manifestations of the disease is pulmonary arterial 
hypertension (PAH) which occurs in 12 %.

We discuss a case of a 64years old male who started to feel hardening of skin on 
fingers in 2005 that further spread via extremities to face and torso. SSc was diagnosed 
according to the Criteria of American College of Rheumatology (ACR) from 1980 based 
on this fact and it was clinically classified as the diffuse form. A functional pulmonary 
examination was performed in a process of searching for the organ manifestations. The 
rate of adequate values of forced vital capacity and diffuse vital capacity for CO (FVC/
DLCO) was determined as 1.75. Echocardiography proved the pulmonary hypertension 
and the systolic blood pressure in pulmonary artery was estimated at 75 mmHg. Blo-
od pressure measured during catheterization was 87/48/61 mmHg in the pulmonary 
artery and 21 mmHg in pulmonary wedge respectively. The condition was assessed as 
severe PAH associated with SSc and the treatment with bosentan was initiated. 

We find important to consider PAH when treating patients with SSc. It is appro-
priate to perform echocardiography (once a year) and to measure the rate of adequate 
FVC/DLCO values. Value of this rate exceeding 1.4 respectively 1.8 urges to consider 
the development of PAH.

Klíčová slova:
� systémová sklerodermie
� plicní arteriální 

hypertenze

Key words:
� systemic scleroderma
� pulmonary artery 

hypertension

Diagnostika a léčba plicní arteriální 
hypertenze u pacienta se
systémovou sklerodermií

Tomáš Soukup1, Barbora Marčáková1, Pavel Jansa2, 
Radek Pudil3, Vladimír Koblížek4, Petr Bradna1

1 II. interní klinika FN a LF UK Praha v Hradci Králové
2II. interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze
3I. interní klinika FN a LF UK Praha v Hradci Králové; 4Plicní klinika FN a LF UK Praha v Hradci Králové

Soukup, T., Marčáková, B., Jansa, 
P., Pudil, R., Koblížek, V., Brad-
na, P. Diagnostika a léčba plicní 
arteriální hypertenze u pacienta 
se systémovou sklerodermií. Ka-
zuistiky v alergologii, pneumologii 
a ORL 4, č. 4: 4 –7, 2007.
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Úvod:
Systémová sklerodermie (SSc) je systémové onemocnění po-

jiva charakterizované funkční, následně strukturální vaskulopatií 
a vznikem fibrózy orgánů. Jedním z vaskulárních projevů je v cca 
12 % plicní arteriální hypertenze (PAH) (Mukerjee et al. 2003). Jde 
o velmi závažný projev, neboU je spojen s velice špatnou prognó-
zou. Pokud je stanoven tlak krve v plicnici vyšší než 55 mmHg, je 
průměrné přežívání přibližně 4 roky, při hodnotách nad 85 mmHg 
pak pouze okolo 12 měsíců (Galie et al. 2005). Uvedená prognó-
za je srovnatelná s některými nádorovými onemocněními. Predi-
kuje ji stanovená hodnota funkční třídy modifikované škály podle 
NYHA (New York Heart Assotiation) a vzdálenost dosažená během 
šestiminutového testu chůzí (6-MWT). V posledních několika le-
tech máme k dispozici moderní způsoby léčby, které mohou osud 
nemocných ovlivnit. Léky působí prostřednictvím vazodilatačních 
a vazokonstrikčních mediátorů, např. inhibicí receptorů pro en-
dotelin, prostanoidy, inhibitory fosfodiesterázy. 

Kazuistika:
V našem sdělení popisujeme případ 64letého muže s dlouhodo-

bou anamnézou hypotyreózy; v roce 2002 byla provedena operace 
pro syndrom karpálního tunelu a Dupuytrenovy kontraktury, jinak 
byl pacient bez známého onemocnění. V rodinné anamnéze zjiště-
no zvýšené riziko aterosklerózy vzhledem k tomu, že otec prodělal 
infarkt myokardu ve věku okolo 50 let. Jiná cévní ani imunopato-
logická onemocnění nebyla vypátrána.

Nemocný byl na našem pracovišti poprvé léčen v červnu 2005 
pro bronchopneumonii s prostým průběhem a uspokojivou odpo-
vědí na antibiotickou ambulantní léčbu. RTG snímek však upo-
zornil na zhrubělé plicní intersticium difuzně (obr. č. 1). To vedlo 

ošetřujícího lékaře k provedení funkčního vyšetření plic. Nález byl 
hodnocen jako lehká smíšená ventilační porucha, odpory centrál-
ních dýchacích cest nebyly zvýšeny, zjištěna porucha difuzní plicní 
kapacity pro CO (DLCO): usilovná vitální kapacita (FVC) 63 % ná-
ležité hodnoty (n.h.), DLCO 36 % n.h. Na základě tohoto vyšetření 
byla provedena HRCT plic (počítačová tomografie s vysokou roz-
lišovací schopností) s nálezem difuzních retikulárních a fibrózních 
změn s malými okrsky denzit charakteru mléčného skla bazálně. 
Změny byly hodnoceny jako stabilizované, bez výrazných známek 
aktivity fibrózního procesu. Vyšetřující lékař pozoroval tuhou a pro-
ti spodině neposunlivou kůži v oblasti rukou, proto nemocného 
doporučil k revmatologovi. Revmatolog nalezl stejné změny kůže 
i na bércích, předloktích, zádech a břiše a vyslovil podezření na sys-
témovou sklerodermii. Zároveň bylo třeba vyloučit myxedémové 
změny při hypotyreóze. Endokrinolog vyšetřil tyroidní status a zjis-
til subklinickou hypotyreózu (TSH 9,96 mIU/l, fT4 10,8 pmol/l, 
fT3 3,79 pmol/l) s průkazem autoprotilátek proti tyreoperoxidáze 
(103,5 IU/ml) a zahájil substituční léčbu levotyroxinem se zvyšo-
váním dávky postupně až na 100 µg na den.

K revmatologickému vyšetření se pacient dostavil až v květnu 
2006, kdy byla vzhledem ke klinickému obrazu na kůži a postiže-
ní plicního intersticia stanovena diagnóza systémové sklerodermie 
podle kritérií ACR (American College of Rheumatology) z roku 
1980 (Preliminary criteria 1980), klinicky difuzní forma. V séru ne-
byly zjištěny autoprotilátky proti topoizomeráze I a centromerám, 
ale byla nalezena pozitivita antinukleárních autoprotilátek. Nemoc-
ný při podrobnějším rozhovoru připouštěl počátek kožních změn na 
rukou asi v roce 2003 a známky Raynaudova fenoménu v roce 2002. 
Hlavní omezení spočívalo ve zhoršení dechu, dušnost byla patrná 
při vyjití jednoho patra a při rychlejší chůzi 100–200 metrů po ro-
vině – měl suchý kašel. Pozoroval také otoky okolo kotníků. Bylo 
doporučeno přešetření stavu za hospitalizace. Při přijetí byl zjištěn 
výše uvedený kožní nález, na EKG sinusový rytmus s atrioventri-
kulárním (AV) blokem I. stupně, normotenze (TK 120/80 mmHg), 
poslechově při bazích krepitující chrůpky, akcentovaná druhá ozva 
nad pulmonální chlopní, prekordiální pulzace. Oblast břicha byla 
pro tuhou kůži prakticky nevyšetřitelná, stejný kožní obraz jsme 
zaznamenali i v oblasti hrudníku. US vyšetření srdce zaměřené na 
plicní hypertenzi prokázalo dilataci pravostranných srdečních od-
dílů, normální velikost a funkci levé komory, známky těžké plic-
ní hypertenze (D tvar levé komory, patologický index excentricity, 
abnormální kinetiku septa komor, dilataci dolní duté žíly). Odhad 
systolického tlaku krve v plicnici byl 75 mmHg. 

S tímto nálezem jsme kontaktovali Centrum pro plicní hyper-
tenzi k provedení katetrizačního vyšetření, které následně potvr-
dilo nálezy ultrasonografie – tlaky v srdečních oddílech: pravá síň 
28 mmHg, pravá komora 82/26 mmHg, plicnice: systola 87 mmHg, 
diastola 48 mmHg, střední tlak 61 mmHg, tlak v zaklínění plicní-
ho řečiště 21 mmHg, plicní cévní rezistence 9,52 WU, test akutní 
vazodilatace negativní. Byla tedy prokázána těžká fixovaná, pře-
vážně prekapilární plicní hypertenze na podkladě asociace PAH 
a SSc, NYHA III. Na základě zhodnocení stavu a rizika špatné 
prognózy byla zahájena specifická léčba bosentanem a antikoa-
gulační terapie.

Další vyšetření vyloučila jinou etiologii plicní hypertenze: bylo 
provedeno transezofageální ultrazvukové vyšetření srdce k vylou-
čení zkratové srdeční vady, ventilačně-perfuzní plicní scan, koro-

Obr. č. 1: RTG hrudníku v zadopřední projekci – difuzní po-
stižení plicního intersticia retikulonodulárního charakteru 
s maximem v dolních plicních polích. Nápadné plicní hily, 
rozšíření truncus intermedius na 25 mm (popis snímku pro-
vedl MUDr. Jan Brižík, Radiodiagnostická klinika FN Hradec 
Králové).

DIAGNOSTIKA A LÉČBA PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE U PACIENTA SE SYSTÉMOVOU SKLERODERMIÍ
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narografie, vyšetření alfa-1 antitrypsinu; vyloučení trombofilního 
stavu: stanovení rezistence k aktivovanému proteinu C (APC), pro-
teinů C a S, antikardiolipinových autoprotilátek, lupus anticoagu-
lans, antitrombinu III.

Nemocný je nyní, po 12měsíční léčbě, ve stabilizovaném stavu. 
Průběh terapie je nekomplikovaný, bez klinických projevů pravo-
stranného srdečního selhávání, synkop, arytmických příhod. Test 
šestiminutovou chůzí ukazuje zlepšení parametrů (viz tab. č. 1).

US nález na srdci zůstává prakticky stejný.

Diskuse:
První příznaky – Raynaudův fenomén, teoreticky i syndrom kar-

pálního tunelu a Dupuytrenovu kontrakturu – lze v popisovaném 
případě vystopovat 4 roky před diagnózou SSc. Je známo, že kli-
nický obraz SSc se během času postupně doplňuje, rozvoj nemoci 
může být plíživý, a tak je pacienty často přehlédnut. Následkem 
toho a odložením revmatologického vyšetření nemocným došlo 
k opoždění diagnózy SSc minimálně o jeden rok. 

Rentgenologicky prokázané fibrózní změny plicního paren-
chymu korespondovaly se snížením DLCO. Nápadným nálezem při 
funkčním vyšetření plic byl poměr hodnot FVC/DLCO 1,75. Ten 
mohl vést k podezření na postižení malého oběhu, ne tedy pouze 
na hypoxickou příčinu plicní hypertenze způsobenou plicní fibró-
zou. US vyšetřením srdce tehdy nebylo možno pro špatnou vyšet-
řitelnost odhalit PAH. (Postižení kůže a podkoží, zejména v časné 
fázi nemoci, může US diagnostiku ztěžovat.) Výše uvedené skuteč-
nosti byly příčinou pozdní diagnózy PAH, s US potvrzením rozvo-
je nepříznivých změn na pravé komoře srdeční. US dále prokázala 
diastolickou dysfunkci levé komory patrně způsobenou fibrotizací 
myokardu při sklerodermii. Nebyla nalezena porucha systolické 
funkce levé komory nebo chlopenní vada. Výsledek katetrizačního 
vyšetření – nález těžké plicní hypertenze – tedy nebyl nijak pře-
kvapivý. Na postkapilární složce plicní hypertenze se u nemocného 
pravděpodobně podílela fibrotizace myokardu při SSc.

Jedním ze základních prostředků konvenční terapie PAH je 
antikoagulační léčba (Fuster et al. 1984), která má prokazatelný 
vliv na prognózu nemocných. Specifickým lékem PAH s prokáza-
nou účinností a snášenlivostí na úrovni IA je bosentan – perorál-
ní duální antagonista receptorů pro endotelin 1 (receptory ETA 
a ETB), působící antiproliferačně a vazodilatačně (Rubin et al. 
2002). Vzhledem k negativnímu testu vazodilatace nebyl pacient 
léčen kalciovým blokátorem.

Prognóza nemocného není vzhledem k těžké, neléčené PAH 
dobrá. Jeho stav je při současné terapii stabilizovaný, došlo k mír-
nému zlepšení v délce překonané vzdálenosti při 6-MWT.

Difuzní forma SSc má oproti kožně limitované formě horší pro-
gnózu, zejména pokud jde o postižení útrobních orgánů fibrotic-
kými změnami, například plic a u našeho pacienta pravděpodobně 
i srdce. Naopak k vývoji PAH predisponuje spíše kožně limitovaná 
forma, především CREST syndrom (kalcinóza, Raynaudův fenomén, 
postižení ezofagu, sklerodermie, teleangiektázie).

DIAGNOSTIKA A LÉČBA PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE U PACIENTA SE SYSTÉMOVOU SKLERODERMIÍ

datum pulz/min* TK
(mmHg)

Borgova stupnice 
dušnosti (n)

Saturace O2

(%)
Překonaná 

vzdálenost (m)

9/2006 80…108 125/70…130/80 1…8 90…74 344

8/2007 86…106 140/80…145/85 1…6 92…86 356

Tab. č. 1: Šestiminutový test chůzí (6-MWT)

* hodnoty v čase 0…v 6. minutě testu

září 2006 září 2007

pH 7,44 7,47

PaO2* (kPa) 7,2 7,4

PaCO2* (kPa) 4,2 3,85

SaO2** (%) 80 82

Tab. č. 2: Porovnání hodnot arteriálních krevních plynů před 
zahájením a v průběhu léčby

* parciální tlak O2, resp. CO2 v arteriální krvi
** saturace arteriální krve kyslíkem

Wood Paul (1907–1962) – britský kardiolog. Narodil se v Indii v roce 1907, studoval v Anglii a Tasmánii a lékařský titul získal na Lékařské fakultě Melbourne University Medical 
School, později pracoval v různých londýnských nemocnicích. Zajímal se o neurologii, později i kardiologii, kde dosáhl značného věhlasu. S jeho jménem je spojen mj. Romberg-
-Woodův syndrom nebo Woodovy jednotky (zdroj informací: archiv redakce).

Cévní odpor je poměr tlakového rozdílu v (mmHg) ke střednímu průtoku (v litrech/min). Tento poměr je obecně násoben hodnotou 79,9 (nebo 80 pro zjednodušení) k vyjádření 
výsledků v dynes . s . cm–2. Přepočet na metrické jednotky někdy není nutný a odpor může být vyjádřen v jednotkách mmHg  / l /min, které jsou nazývány hybridními jednotkami nebo 
v literatuře častěji jako Woodovy jednotky, pojmenované podle anglického kardiologa Paula Wooda, který je první použil. Výpočet plicní cévní rezistence je u normálních dospělých 
jedinců 67±23 (SD) dynes . s . cm–2, tj. 0,84±0,2 WU (zdroj informací: archiv redakce). 

Borg Gunnar – švédský psycholog a fyziolog. Autor Physical Performance and Perceived Exertion. Základním citačním pramenem psychofyziologie je Borgův článek z Journal of Physio-
logy „The relation between neural and perceptual intensity: A comparative study on the neural and psychophysical response to test stimuli“. Organizátor a předseda mnoha mezinárodních sympo-
zií. Působil jako profesor na Stockholm University, je členem Royal Swedish Academy for Engineering Sciences (zdroj informací: archiv redakce).

Raynaud Maurice A. G. (1834  –1881) – francouzský lékař. Působil v různých pařížských nemocnicích, nikdy v nich však nedosáhl významného postavení. Jeho práce však byla 
později oceněna volbou do Lékařské akademie a udělením řádu Čestné legie. Mezi jeho zájmy patřila i historie medicíny. S jeho jménem je dnes spojen R. fenomén a R. syndrom 
(zdroj informací: archiv redakce).

Dupuytren Guillaume (1777–1835) – francouzský chirurg. Pracoval ve známé pařížské nemocnici Hôtel-Dieu. Byl známý svými společenskými styky ve francouzské smetánce, 
včetně krále Karla X. Mezi nejznámější lékařské pojmy, které nesou jeho jméno, patří D. kontraktura (zdroj informací: archiv redakce).
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Nemocní se systémovou sklerodermií mívají častěji hypotyre-
ózou navozenou fibrózu štítné žlázy nebo autoimunitní tyroiditi-
du (Soukup 2005). Tyreopatie byla u našeho pacienta zjištěna již 
několik let před rozvojem systémové sklerodermie a prokázané 
autoprotilátky proti tyreoperoxidáze poukazují na autoimunitní 
etiologii onemocnění, tedy nejspíše Hashimotovu tyroiditidu. Pod-
le známé teorie o asociaci autoimunitních nemocí je tento příběh 
příkladem asociace orgánově specifické autoimunity s autoimuni-
tou systémovou. Hypotyreózní stav je u nemocných se systémo-
vou sklerodermií přitěžující, neboU svým nongenomickým účinkem 
působí na zvýšení vaskulární rezistence, která negativně ovlivňuje 
již tak postiženou mikrocirkulaci (DeGroot et Jameson 2001, Mol-
nár et Czirják 2000).

Závěr:
Považujeme za důležité pomýšlet v rámci péče o nemocné se 

SSc na možnost PAH. Zejména vzhledem k jejímu rozvoji pod ob-
razem nespecifických klinických příznaků je účinnou pomocí US 
sledování srdce v ročních intervalech a stanovení poměru procenta 
náležitých hodnot FVC/DLCO. Hodnoty nad 1,4, resp. 1,8 upozorňují 
na možnost rozvoje PAH. Léčba PAH často pomůže zlepšit kvalitu 
a délku života postižených pacientů (Rubin et al. 2002).
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Úvod:
Každý pneumoftizeológ sa vo svojej praxi bežne potýka 

s problémom etiologickej diferenciálnej diagnostiky infiltrátov 
v pWúcnom parenchýme. PokiaW je ochorenie sprevádzané sym-
ptomatológiou zápalového procesu, je obvykle považované za 
bronchopneumóniu. Problém nastane, kej domnelá bronchopneu-
mónia neregreduje po adekvátnej (prípadne aj cielenej) antibak-
teriálnej liečbe. V tej chvíli sa začnú hWadaU celkové alebo lokálne 

príčiny neuspokojivej dynamiky ochorenia. Kej nie je exploro-
vaný deficit imunity, hWadá sa možná lokálna príčina (deformita, 
stenóza priedušiek, bronchiektázie), prípadne sa reviduje etio-
lógia infiltrácie. K tomuto postupu neoddeliteWne patrí skríning 
na nádorové ochorenia v podobe cytologického vyšetrenia spúta. 
Ak sú pri ňom explorované atypické bunkové elementy s vyso-
kou sugestivitou nádorovej etiológie, zameria sa pravdepodobne 
jalší diferenciálno-diagnostický proces na definitívne potvrdenie 
prítomnosti nádoru, hoci je známe, že aj reparačné procesy po 

Perzistujúci pWúcny infiltrát

Súhrn:
Autori prezentujú prípad 54-ročného nefajčiara na antikoagulačnej liečbe kumarí-

novými derivátmi pre chronický flutter predsiení, u ktorého sa vyvinul infiltrát v Xavom 
hornom pXúcnom poli. Sprevádzaný bol zápalovou symptomatológiou vrátane vysokej 
zápalovej aktivity v laboratórnych parametroch. Po empirickej ani cielenej adekvátnej 
antibakteriálnej chemoterapii nedošlo v priebehu dvoch mesiacov k regresii röntgenolo-
gického nálezu, ani k poklesu zápalovej aktivity. Cytologické nálezy zo spúta i z bronchiál-
nej lavážnej tekutiny boli opakovane výrazne podozrivé z malígneho bujnenia. Napriek 
tomu, že CT nález nesvedčil pre nádorovú infiltráciu pXúcneho parenchýmu, nakoniec bola 
vykonaná biopsia podozrivého infiltrátu, ktorá priniesla neočakávané vysvetlenie.

Summary:
Persisting pulmonary infiltrate 
Authors present a case of a 54 years old non-smoker who was on anticoagulation 

treatment for chronic atrial flutter and who developed an infiltrate at left upper pulmo-
nary field. It was associated with symptoms of inflammation including high inflamma-
tory activity in laboratory parameters. In next two months following empirical and tar-
geted antibacterial treatment both the X-ray finding did not regressed and inflammatory 
activity was not reduced. Cytology from sputum and bronchial lavage fluid was repea-
tedly highly suspected from malignant growth. Despite of fact that CT did not suggest 
tumorous infiltration of pulmonary parenchyma, the biopsy of suspected infiltrate was 
lastly performed and it brought unexpected solution.

Vyšehradský, R., HuAka, Z., Poláček, H., Hamžík, J., Dobrotová, M., Rozborilová, E. Perzistujúci pLúcny 
infiltrát. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 4, č. 4: 8–12, 2007.

KXúčové slová:
� pXúcny infiltrát
� nádor
� granulóm
� bronchopneumónia
� embolizácia do 

arteria pulmonalis

Key words:
� pulmonary infiltrate
� tumor
� granuloma
� bronchopneumonia
� pulmonary artery 

embolism
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Poláček3, Julián Hamžík4, Miroslava Dobrotová5, 
Eva Rozborilová1
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2 Ústav patologickej anatómie
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5 Klinika hematológie a transfuziológie
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prekonanom zápale prinášajú so sebou bunkové atypie. Ak nie je 
endoskopicky vizualizovateWný nádor a pochybnosti trvajú, je na 
mieste chirurgická intervencia za účelom bioptického overenia 
povahy procesu, prípadne jeho kompletnej resekcie.

Kazuistika:
54-ročný nefajčiar bol odoslaný na hospitalizáciu na naše pra-

covisko 9. novembra 2006 spádovým pneumoftizeológom pre in-
filtrát v Wavom hornom pWúcnom poli. Asi mesiac predtým po ná-
ročnejšom tenisovom zápase, hranom vo vonkajšom prostredí za 
chladného počasia, vypil jedno studené pivo. Potom sa niekoWko 
dní „necítil dobre“. Tri týždne pred prijatím začal pociUovaU nádchu 
a „škriabanie“ v hrdle. Liečil sa len antipyretikami – antiflogisti-
kami. Následne začal kašWaU, odkašliaval spočiatku len priezračný 
hlien, neskôr sa hlien sfarbil do žlta. Týždeň pred hospitalizáciou 
začal pozorovaU v spúte prímes krvi – najskôr tmavej, zrazenej, ne-
skôr aj jasnočervenú krv v malých vločkách. Občas mal pocit zvý-
šenej teploty, neobjektivizoval ho. Zvýšene sa potil, najmä v noci, 
objavili sa bolesti v Wavom ramene a pod oboma lopatkami trvalé-
ho charakteru, nezvýrazňujúce sa pri hlbokom nádychu alebo pri 
kašli. Popieral zhoršenie dýchania, nepozoroval ani zhoršenie chuti 
do jedenia, neschudol. Uvedené Uažkosti ho priviedli k spádové-
mu pneumoftizeológovi. Ambulantne sa realizovalo CT vyšetrenie 
hrudníka s nálezom infiltrátov heterogénnej štruktúry v segmen-
toch Wavého horného laloka najskôr zápalového pôvodu (obr. č. 1). 
V 10. segmente Wavých pWúc bolo oválne ložisko 7×8 mm veWké, 
ktoré vzhWadom na svoje presné ohraničenie oproti okolitému pa-
renchýmu a nízky vzostup denzity po intravenóznom podaní jó-
dovej kontrastnej látky neimponovalo ako primárny či sekundárny 
malígny nádor, skôr ako granulóm alebo benígny nádor. Následne 
pacient ambulantne absolvoval bronchoskopické vyšetrenie, ktoré 
odhalilo len deformačné zmeny v oblasti ústia bronchu pre apiko-
dorzálny segment Wavého horného laloka so stopami krvácania. 
Zvyšný makroskopický endoskopický nález bol fyziologický.

V osobnej anamnéze mal pacient chronickú fibriláciu predsie-
ní na podklade chronickej ischemickej choroby srdca v dlhodobej 
antikoagulačnej liečbe kumarínovými derivátmi. Pre perzistujú-
cu fibriláciu predsiení absolvoval vo februári 2006 rádiofrekvenč-
nú izoláciu ústí pWúcnych žíl s len dočasným efektom. Pre flutter 
predsiení vykonaná v máji 2006 ablácia bez efektu. Ďalej len an-
tikoagulačná liečba kumarínovými derivátmi s optimálnymi hod-
notami protrombínového času (1,95–3,19 INR). Liečil sa tiež na 
artériovú hypertenziu, mal hypercholesterolémiu a hyperuriké-
miu. Jeho chronická medikamentózna liečba bola: warfarin (Orfa-
rin 5 mg ráno), amiodaron (Cordarone 200 mg ráno), bisoprolol 
a hydrochlorothiazid (Lodoz 5/6,25 mg ráno), verapamil a tran-
dolapril (Tarka 2 mg ráno).

Bol vrcholovým manažérom a riadiacim pracovníkom v bankov-
níctve. Nebol exponovaný žiadnym inhalačným škodlivinám, budo-
va, v ktorej pracoval, nebola klimatizovaná. Býval v rodinnom dome 
s nadštandardnými bytovými podmienkami, choval psa a mačku.

Bol normostenického habitu s Wahkou nadváhou (BMI 28,7 kg  /m2).
Okrem nepravidelnej akcie srdca bol ostatný fyzikálny nález pri pri-
jatí fyziologický. Na natívnej snímke hrudníka v zadoprednej pro-
jekcii bolo nehomogénne zatienenie v oblasti horného pWúcneho 
poWa vWavo s tumorózne zväčšeným Wavým hilom (obr. č. 2).

Z laboratórnych vyšetrení: rýchlosU sedimentácie erytrocytov 
68/72, kyselina močová 432 µmol/l, mukoproteíny 474 µmol/l, 
C-reaktívny proteín 49,8 mg  /l, celkový cholesterol 7,92 mmol/l,
elektroforéza bielkovín séra vykazovala Wahké zvýšenie α2- a β-glo-
bulínov (albumín 0,458; α1-globulín 0,038; α2-globulín 0,154; β-glo -
bulín 0,192 a γ-globulín 0,158) pri celkovej hladine sérových
bielkovín 76,2 g  /l. V krvných plynoch z teplom arterializovanej 
kapilárnej krvi bola Wahká hypoxémia a hypokapnia s respiračnou 
alkalózou (PaO2 8,81 kPa, PaCO2 4,12 kPa, pH 7,463). Výsledky 
ostatných rutínnych biochemických vyšetrení boli v referenčnom 
rozpätí. V krvnom obraze sa z referenčného rozpätia vymykala Wah-
ká leukocytóza – 11,74×109/l s neutrofíliou 78,1 %. Nebol potvr-
dený deficit nešpecifickej, humorálnej ani bunkovej imunity (fago-

PERZISTUJÚCI PoÚCNY INFILTRÁT

Obr. č. 1: Tranzverzálny rez hrudníkom počítačovou tomo-
grafiou tesne pod aortálnym oblúkom (8. 11. 2006)
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Obr. č. 2: Natívna snímka hrudníka v zadoprednej projekcii 
(9. 11. 2006)
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cytárna aktivita polymorfonukleárov 45 %, fagocytárny index 5 %, 
IgG 9,702 g  /l, IgA 3,235 g  /l, IgM 1,304 g  /l, zastúpenie B, NK aj T 
lymfocytov vrátane ich CD4+ a CD8+ subpopulácií v referenčnom 
rozpätí). Protrombínový čas bol predĺžený na 1,95 INR. Frakcie 
komplementu C3 a C4 boli v referenčnom rozpätí (C3 1,8 g  /l, C4 
0,39 g  /l). Nebola potvrdená prítomnosU protilátok proti cytoplaz-
me neutrofilných leukocytov perinukleárneho ani cytoplazmatic-
kého typu. Tuberkulínová reakcia podWa Mantoux II mala priemer 
indurácie 6 mm.

Vo funkčnom vyšetrení pWúc bol pacient bez obštrukčnej ako aj 
bez reštrikčnej ventilačnej poruchy, bez hyperinflácie pWúc (objem 
vzduchu vydýchnutý za prvú sekundu úsilného výdychu (FEV1): 
3,17 l = 93,7 % referenčnej hodnoty (RH), úsilná vitálna kapacita 
(FVC): 3,94 l = 93,3 % RH, totálna pWúcna kapacita (TLC): 6,81 l 
= 101 % RH, reziduálny objem (RV): 2,67 = 120,1 % RH). Difúz-
na kapacita pWúc pre oxid uhoWnatý meraná jednodychovou meto-
dikou bola v norme (DLCOsb=10,06 mmol/min/kPa = 112 % RH). 
V EKG bola nepravidelná akcia – flutter predsiení s premenlivým 
prevodom na komory 2:1 až 5:1 a frekvenciou akcie komôr oko-
lo 84/min, elektrická os srdca bola 60°, prechodová zóna vo V3. 
T-vlny boli difúzne ploché, boli prítomné horizontálne depresie 
ST-segmentu vo zvodoch I, II, aVL, V4-6 do 1 mm. Ultrazvukové 
vyšetrenie pečene, žlčníka, žlčových ciest, pankreasu, obličiek, 
nadobličiek a štítnej žWazy nevizualizovalo žiadne chorobné zme-
ny na uvedených orgánoch.

Na základe výsledkov uvedených vyšetrení sme považovali ná-
lez za bronchopneumonický infiltrát a pacienta sme začali empi-
ricky liečiU amoxycilínom potencovaným klavulanovou kyselinou, 
podávaným per os v dávke 2 g každých 12 hodín. Po 3 dňoch začala 
telesná teplota intermitentne vystupovaU až na 38,5 °C. Zároveň 
sme obdržali výsledky kultivačného vyšetrenia spúta odobratého 
po prijatí: Klebsiella pneumoniae, citlivá okrem iného na amoxyci-
lín potencovaný klavulanovou kyselinou, Pseudomonas sp. citlivá 
na všetky bežné protipseudomonádové antibakteriálne chemo-
terapeutiká a Enterobacter sakazakii citlivý napr. na cotrimoxazol, 
ciprofloxacín, cefalosporíny II. a III. generácie, avšak rezistentný 
na amoxycilín potencovaný klavulanovou kyselinou. Acidorezis-
tentné tyčky neboli mikroskopiou spúta potvrdené. Na kontrol-
nej röntgenovej snímke hrudníka bolo viditeWné zvýšenie sýtosti 
a homogenity vyššie uvedeného zatienenia (obr. č. 3). Pretrvávala 
celková slabosU, potenie, kašeW a hemoptýza.

VzhWadom na uvedené skutočnosti sme po 8 dňoch pridali 
ciprofloxacín spočiatku v intravenóznej infúzii 400 mg každých 
12 hodín. Do 2 dní sa telesná teplota normalizovala a spôsob 
podávania ciprofloxacínu sme zmenili na per os 500 mg každých 
12 hodín. Po 14 dňoch liečby sa už pacient cítil podstatne lep-
šie, prestal sa potiU, pretrvávala však drobná hemoptýza. Nález 
na natívnej snímke hrudníka ostával nezmenený. RýchlosU sedi-
mentácie erytrocytov stúpla na 72/80. Stále pretrvávala Wahká 
leukocytóza s neutrofíliou, naviac sa objavila trombocytóza. C-
-reaktívny proteín ostával nezmenený (50,5 mg  /l), hladina mu-

koproteínov v sére bola 616 µmol/l. Kontrolné bakteriologické 
vyšetrenia spúta už nedokázali patogénnu flóru. Pri cytologic-
kom vyšetrení spúta boli vizualizované dlaždicové epitélie, zá-
plava erytrocytov, sporadické siderofágy, neutrofily a lymfocyty, 
ako aj sporadické nezaraditeWné abnormity na úrovni väčších re-
gresívne zmenených buniek (skôr reaktívnej ako nádorovej po-
vahy), v hlbších rezoch však cytopatológ preferoval skôr malígne 
ako reaktívne abnormity. Nález hodnotil ako trieda II/III–IV so 
záverom: prejavy cirkulačnej poruchy, zápalu a bližšie nezaradi-
teWných abnormalít, ktoré môžu maU vzUah k nemalobunkovému 
tumoru alebo k reaktívnej atypii pri alteračno-reparačných pro-
cesoch v teréne cirkulačnej poruchy.

K ciprofloxacinu sme pridali ceftazidim v dávke 2 g intra venam 
každých 12 hodín, po 3 dňoch bol zamenený za cefixime 400 mg 
denne per os. Po 10 dňoch jeho podávania bol pre nezmenený rönt-
genologický nález empiricky zamenený za cotrimoxazol 960 mg 
každých 12 hodín per os. Kontrolné bronchoskopické vyšetrenie po-
tvrdilo len predchádzajúci nález s pretrvávajúcimi stopami čerstvej 
krvi až do Wavého kmeňového bronchu. V laváži zo segmentárneho 
bronchu pre apikodorzálny segment bol vykultivovaný Streptococ-
cus gama, citlivý na amoxycilín s kyselinou klavulanovou, ako aj 
Pseudomonas aeruginosa, citlivá len na colistin a piperacilin/tazo-
bactam, sporne citlivá na cefalosporíny IV. generácie a rezistent-
ná na ciprofloxacin. Mykobaktérie tuberkulózy neboli potvrdené 
ani kultiváciou spúta. RýchlosU sedimentácie erytrocytov sa ešte 
zvýšila na 90/94, došlo však k poklesu hladiny C-reaktívneho pro-
teínu na 23,5 mg  /l a mukoproteínov na 442 µmol/l. Cytologické 
vyšetrenie vyššie uvedenej bronchiálnej laváže opäU poukazova-
lo na možný výskyt nemalobunkového karcinómu s asociovaným 
zápalom a krvácaním – boli prítomné ojedinelé pseudopapilárne 

Obr. č. 3: Natívna snímka hrudníka v zadoprednej projekcii 
(15. 11. 2006)
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Mantoux Charles (1877–1947) – francouzský lékař. Vystudoval na pařížské universitě u P. P. Broca. Pro tuberkulózu, kterou sám onemocněl a jež vyžadovala zdravější prostředí, 
musel opustit Paříž. Jeho jméno nese kožní tuberkulinový test, jehož intradermální podobu zavedl v roce 1908. Mezi další oblasti jeho zájmu patřila radiologie (zdroj informací: ar-
chiv redakce). 

Wells Philip S. – kanadský lékař. Od roku 2003 profesorem na University of Ottawa. Věnuje se problematice diagnostiky plicních embolií, hluboké žilní trombózy a jejich léčbě 
(zdroj informací: archiv redakce).
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formácie abnormálnych stredne veWkých až väčších buniek (trieda 
IV). Rovnako opakované cytologické vyšetrenie spúta potvrdzovalo 
výskyt sporadicky drobných solidizátov makrofágom podobných 
buniek so zvýraznenými jadierkami (trieda IV).

Z týchto dôvodov sme realizovali kontrolné CT hrudníka, ktoré 
však potvrdilo nezmenený charakter infiltrátov v Wavom hornom 
laloku, ktoré sa len stali homogénnejšie a zväčšili svoj rozsah (obr. 
č. 4). Nález nemal charakter nádorovej infiltrácie, skôr pripomí-
nal zápalový infiltrát. Pri jalšej sérii vzoriek spúta sa cytologický 
nález posunul až na rozhranie tried IV–V – boli prítomné ojedi-
nelé solidizáty makrofágom podobných buniek a pseudopapilár-
ne formácie tvorené abnormálnymi stredne veWkými až väčšími 
bunkami s mierne narušeným a mierne variabilným nukleo/cy-
toplazmatickým pomerom. Hladiny nádorových markerov v sére 
boli v referenčnom rozpätí: karcinoembryonálny antigén (CEA) 
3,71 ng  /ml, neurón-špecifická enoláza (NSE) 5,37 ng  /ml a tka-
nivový špecifický antigén (TPS) 23,29 U/l. VzhWadom na uvedené 
opakované cytologické nálezy, napriek tomu, že CT nález nebol 
typický pre nádorovú infiltráciu, sme konzultovali hrudníkového 
chirurga za účelom indikácie bioptického overenia charakteru in-
filtrátov, či resekcie postihnutého parenchýmu. Pacientovo stano-
visko ku chirurgickému riešeniu však bolo spočiatku zdržanlivé. 
Výsledkom kompromisnej vzájomnej dohody pneumoftizeológa, 
hrudníkového chirurga a pacienta napokon bolo odloženie výko-
nu o 3 týždne s tým, že počas tohto intervalu sa budú empiricky 
podávaU systémové kortikosteroidy s cieWom možného liečebné-
ho ovplyvnenia prípadného granulomatózneho procesu či vasku-
litídy. Po 3-týždňovom podávaní prednisonu v iniciálnej dávke 
30 mg denne s postupnou detrakciou však nedošlo k žiadnej dy-
namike v röntgenologickom obraze. Za celkovo 2 mesiace liečby 
a sledovania sme nemohli konštatovaU röntgenologickú regresiu. 

Na základe toho bola 17. januára 2007 vykonaná video-asistova-
ná torakoskopia vWavo s odberom biopsie. Histologickým vyšet-
rením bioptickej vzorky boli zistené hemoragické infarkty. Pred-
tým popisované cytologické abnormity boli prítomné na okraji 
infarktového ložiska a boli v súlade s reaktívnymi zmenami pri 
cirkulačných poruchách a zápale. Neboli zistené žiadne prejavy 
malígneho bujnenia, granulomatózneho procesu, špecifického 
zápalu či vaskulitídy.

Následne bolo ešte doplnené komplexné hematologické vy-
šetrenie zamerané na detekciu trombogénnych stavov vrátane 
skríningu na antifosfolipidový syndróm. Vyšetrenie nepotvrdilo 
trombogénnu poruchu s výnimkou zistenia homozygotnej mu-
tácie génu pre metyléntetrahydrofolátreduktázy (MTHFR nt-
C677T). Táto môže byU dôvodom zvýšenej trombogenézy, ak sa 
spája s hyperhomocysteinémiou. Sérum na vyšetrenie koncentrá-
cie homocysteínu bolo odobraté, výsledok zatiaW nie je k dispozí-
cii. V čase vzniku práce tiež nebol dostupný výsledok vyšetrenia 
agregácie trombocytov.

Diskusia:
Uvedený prípad dobre dokumentuje diagnostické omyly, ktoré 

sa vyskytujú pri embolizácii do pWúcnice. Nemyslíme na ňu, kej 
je prítomná, a predpokladáme ju, kej o ňu nejde. Len v asi 19 % 
prípadov, podozrivých z jej prítomnosti, sa naozaj potvrdí (van 
Belle et al 2006). V tomto prípade bolo prítomných niekoWko za-
vádzajúcich faktov. Na začiatku ochorenia bola symptomatológia 
skôr zápalová, bola tiež prítomná vysoká zápalová aktivita. Chýbal 
náhly nástup Uažkostí. A najmä, celé ochorenie sa vyvinulo pri pl-
nom dávkovaní kumarínových derivátov s hodnotami protrombí-
nového času zodpovedajúcimi plnému antikoagulačnému účinku. 
Chýbala tiež manifestácia trombózy venózneho systému. Celkové 
Wellsovo skóre bolo <2, pravdepodobnosU embolizácie do arte-
ria pulmonalis podWa klinických kritérií bola teda nízka (Wells et 
al. 2000). Antikoagulačná liečba kumarínovými derivátmi je až 
u 96 % pacientov s predchádzajúcou hlbokou venóznou trombó-
zou efektívnou prevenciou jej recidívy a embolizácie do pWúcnej 
artérie (Girard et al. 1987). PodWa najnovšej metaanalýzy 9 štúdií 
(19 958 prípadov) znižuje antikoagulačná liečba relatívne riziko 
embolizácie do pWúcnice na 0,43 (Dentali et al. 2007). Nie je však 
100%-nou zábezpekou pred ňou.

Ďalším momentom, ktorý výrazne (a opäU nesprávne) zasiahol 
do diferenciálno-diagnostického procesu, bol opakovaný nález cy-
tologických abnormalít v spúte. Aj kej spočiatku sme ich prisud-
zovali reaktívnym zmenám sprevádzajúcim zápal, ich opakovaný 
výskyt a posun cytologického hodnotenia až do triedy IV–V nás 
nútil vziaU do úvahy možnosU nádorovej infiltrácie. CT nález síce 
nesvedčil pre nádorový pôvod, bronchoalveolárny karcinóm však 
nebolo možné vylúčiU. Riziko (aj kej nie istota) prítomnosti ma-
lígneho bujnenia bolo pre nás dostatočným argumentom pre in-
dikáciu priamej vizualizácie a bioptického overenia procesu pro-
stredníctvom video-asistovanej torakoskopie.

PERZISTUJÚCI PoÚCNY INFILTRÁT

Obr. č. 4: Tranzverzálny rez hrudníkom počítačovou tomo-
grafiou tesne pod aortálnym oblúkom (27. 11. 2006)

abstrakta na http://www.geum.org/pneumo
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Záver:
Embolizácia do arteria pulmonalis sa v uvedenom prípade opäU 

ukázala ako choroba s veWmi variabilným klinickým obrazom. Plná 
antikoagulačná liečba kumarínovými derivátmi síce výrazne zni-
žuje pravdepodobnosU jej výskytu, ale nevylučuje ju!
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Světová strategie diagnostiky, 
léčby a prevence chronické 
obstrukční plicní nemoci

V roce 2001 byla skupinou předních světových expertů reprezentujících GOLD – Global Initiati-
ve for Chronic Obstructive Lung Disease vydána Světová strategie diagnostiky, léčby a prevence chronické 
obstrukční plicní nemoci. Překlad této zásadní publikace byl k dispozici také u nás. 

V souvislosti s vývojem v této oblasti doznala diagnostika a terapie CHOPN od vydání této publikace řadu změn. Proto byl 
tento dokument na konci roku 2006 aktualizován. Nyní, díky aktivitě Českého občanského sdružení proti chronické obstrukč-
ní plicní nemoci, mají k dispozici český překlad této publikace také odborní a praktičtí lékaři v naší zemi.

Odbornou redakci této publikace připravili k vydání MUDr. Stanislav Kos, CSc., Doc. MUDr. J. Musil, PhD., Doc. MUDr. 
František Salajka, CSc. a Prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc.

V originálním anglickém znění je dostupná také na www.goldcopd.org.

Světová strategie diagnostiky, léčby a prevence CHOPN. ISBN 80-86587-22-3. ČOPN v nakladatelství Vltavín, Praha, 
2007. (www.copn.cz)
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Souhrn:
Kazuistika pojednává o diagnostice onemocnění mladého muže léčeného na jednotce 

intenzivní péče (JIP) pro vývoj akutní respirační insuficience při rychle progredujícím 
difuzním plicním onemocnění. Onemocnění zpočátku neslo rysy pneumonie, posléze 
primárního syndromu dechové tísně dospělých, v závěru poté s dosti překvapivým his-
topatologickým nálezem a významnou klinickou a funkční restitucí.

Summary:
Clinical picture of acute interstitial pneumonia in a young patient hospitalized in 

ICU – a difficult differential diagnosis 
The paper discusses a diagnosis of a young patient treated in intensive care unit 

(ICU) for acute respiratory insufficiency developed in rapidly progressing diffuse pul-
monary illness. The illness had initially the characteristics of pneumonia, then of pri-
mary adult respiratory distress syndrome and it resulted in a quite surprising patholo-
gical finding and significant clinical and functional restoring.

Máca, J., Jahoda, J., Kula, R. Obraz akutní intersticiální pneumonie u mladého pacienta na JIP – obtížná 
diferenciální diagnostika. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 4, č. 4: 14  –18, 2007.

Klíčová slova:
� idiopatické intersticiální 
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� akutní intersticiální 

pneumonie
� JIP
� HRCT
� plicní biopsie
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Obraz akutní intersticiální pneumonie 
u mladého pacienta na JIP – obtížná 
diferenciální diagnostika

Jan Máca, Jan Jahoda, Roman Kula
 Anesteziologicko-resuscitační klinika, FNsP Ostrava

Úvod: 
Idiopatické intersticiální pneumonie (IIPs), charakterizované 

poškozením plicního parenchymu, představují soubor klinicko-
-patologicko-radiologických jednotek, mezi něž podle klasifikace 
mezinárodního konsenzu American Thoracic Society a European 
Respiratory Society (ATS/ERS 2002) patří:
� idiopatická plicní fibróza (IPF), též kryptogenní fibrotizující al-

veolitida (CFA – Cryptogenic Fibrosing Alveolitis), resp. běžná 
intersticiální pneumonie (UIP – Usual Interstitial Pneumonia)

� nespecifická intersticiální pneumonie (NSIP)
� kryptogenní organizující se pneumonie (COP – Cryptogenic 

Organizing Pneumonia)
� akutní intersticiální pneumonie (AIP)
� respirační bronchiolitida s intersticiálním plicním postižením 

(RB-ILD – Respiratory Bronchiolitis-associated Interstitial Lung 
Disease)

� deskvamativní intersticiální pneumonie (DIP)
� lymfoidní intersticiální pneumonie (LIP)

(pořadí dle četnosti výskytu). 
Jedná se o heterogenní nenádorové diagnózy neznámé etio-

logie i patogeneze, postihující prevalenčně plicní intersticium. 

V některých dalších případech jsou zasaženy i plicní alveoly, pe-
riferní dýchací cesty a plicní cévy (intersticiální kapiláry nebo pe-
ribronchiální cévy). Mikroskopicky se jedná o různé kombinace 
zánětu a fibrózy.

Diferenciální diagnostika IIPs vzhledem k ostatním difuz-
ním onemocněním plicního parenchymu je široká (viz tabul-
ka č. 1).

Diagnóza IIPs je velice obtížná, často per exclusionem, a jen málo 
specialistů má dostatečné zkušenosti s jejím jednoznačným stano-
vením. Roli v diagnostice hraje anamnéza, klinický vývoj a funkč-
ní vyšetření plic, ale zejména radiologické vyšetření (rentgeno-
logické, počítačová tomografie s vysokou rozlišovací schopností 
– HRCT), semiinvazivní plicní vyšetření (bronchoalveolární laváž 
– BAL, transbronchiální jehlová aspirace – TBNA) a chirugické 
metody (videotorakoskopie – VTS a videoasistovaná torakosko-
pie – VATS). Vyšetření bronchoalveolární tekutiny (BAT) slouží 
především k diferenciální diagnostice (infekční etiologie – např. 
pneumocystová pneumonie, neinfekční etiologie – např. alveo-
lární proteinóza, sarkoidóza, aspirace, alveolární hemoragie ad.). 
Histologický nález vyšetřený zkušeným patologem je, až na jednu 
výjimku při diagnostice IPF, nezbytným podkladem pro stanovení 
diagnózy a současně zařazení do určité podjednotky IIPs. 
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AIP (akutní intersticiální pneumonie, Hamman-Rich syn-
drom) je relativně vzácné difuzní plicní intersticiální onemocně-
ní s nejasnou incidencí i prevalencí, které se řadí mezi IIPs. Jedná 
se o onemocnění rychle progredující, což ho odlišuje od ostatních 
forem IIPs. Histologickým podkladem je difuzní alveolární posti-
žení (DAD – Diffuse Alveolar Damage), které je neodlišitelné od 
bioptického nálezu při syndromu dechové tísně dospělých (ARDS 
– Adult Respiratory Distress Syndrome) v rámci septického šoku. 
AIP se vyskytuje v širokém věkovém rozmezí (8 až 83 let) s me-
diánem 50 let a nemá sexuální predominanci. Není asociována 
s kouřením. V úvodu jí často předchází plicní onemocnění odpo-
vídající atypické plicní infekci s plicní i mimoplicní symptomatolo-
gií (horečka, zimnice, kašel, myalgie, artralgie, malátnost a únava). 
V průběhu několika dalších dní se objevuje závažná ponámahová 
a posléze i klidová dušnost a poslechový nález difuzních chrůp-
ků. Často bývají splněna diagnostická kriteria pro ARDS: akutní 
vznik, bilaterální plicní postižení, hodnota oxygenačního indexu 
PaO2  /  FiO2 ≤ 200 mmHg, tlak v zaklínění plicních kapilár (PCWP 
– Pulmonary Capilary Wedge Pressure) <18 mmHg. Funkční vy-
šetření plic prokáže restrikční ventilační poruchu a snížení difuz-
ní plicní kapacity pro oxid uhelnatý (DLCO). U většiny pacientů 
dochází k vývoji těžké hypoxémie refrakterní na oxygenoterapii 
a poté i k respiračnímu selhání vyžadujícímu umělou plicní ven-
tilaci (UPV). Mortalita je vyšší než 50 %. U přeživších může dojít 
k významné nebo kompletní restituci plicních funkcí. Rekurence 
nebo přechod do chronicky progredujícího onemocnění jsou mož-
né. Riziko superinfekce nozokomiálními patogeny je vysoké, což 
často ztěžuje jednoznačné odlišení od primárně nozokomiálních 
pneumonií či sepsí jiné etiologie. Terapie je hlavně podpůrná, 
obdobná jako u ARDS (protektivní ventilace, oxygenoterapie…). 
Efekt kortikosteroidů je sporný. 

Kazuistika:
24letý pacient byl dne 18. prosince 2006 vyšetřen u praktické-

ho lékaře pro několik dní trvající teploty a bolest hlavy, která se vy-
skytovala hlavně při kašli. Byly mu provedeny odběry krve: FW 78, 
C-reaktivní protein (CRP) 255 mg/l, leukocyty 10,4×109/l. Pacient 

byl odeslán do infekční ambulance, kde byl proveden snímek para-
nasálních dutin (negat.) a zadopřední (ZP) skiagram hrudníku. 20. 
prosince 2006 byl pacient přijat k hospitalizaci na infekční kliniku. 
Vzhledem k nálezu infiltrativních změn na ZP skiagramu hrudní-
ku s pravostrannou predilekcí proběhlo plicní vyšetření; stav byl 
hodnocen jako suspektní pravostranná pneumonie. Pacient užíval 
perorálně Augmentin od 18. prosince, ale teploty přetrvávaly, do-
konce postupně narůstaly (až na 40 °C), dále se vyskytly intermi-
tentní zimnice, navíc i pobolívání v pravém nadbřišku a boku a ta-
ké bolest hlavy bez známek meningismu. Pacient byl na infekční 
klinice hospitalizován již v březnu roku 2005 pro purulentní me-
ningitidu a hepatosplenomegalii s mírnou elevací jaterních testů 
(ALT, AST, GMT). Tehdy byl stanoven závěr: parainfekční hepato-
patie bez bližší specifikace. 

V průběhu aktuální hospitalizace na infekční klinice byl paci-
ent dále došetřován (opakovaně plicní konzilium, lumbální punkce 
s normálním nálezem). Bylo indikováno pokračování v terapii kom-
binací antibiotik (ATB). Pro negativní vývoj laboratorních hodnot 
a klinického stavu pacienta bylo 21. prosince 2006 provedeno echo-
kardiografické vyšetření k vyloučení endokarditidy. Na základě toho-
to vyšetření (se závěrem: mírná dysfunkce levé komory, mírná až středně 
těžká dysfunkce pravé komory – myokarditida?, vegetace nenalezeny) byl 
pacient s diagnózou suspektní myokarditidy přeložen na interní 
kliniku. V té době byl dle ZP skiagramu plic zjištěn nový nález in-
filtrativních změn vpravo v dolním plicním poli. (Pozn. medikamen-
tózní terapie na infekční klinice dle dokumentace: ATB – Amoksiklav i. v., 
Klacid p. o.; další medikace – Mucosolvan, Ibalgin, Paralen).

Za hospitalizace na interní klinice byla diagnóza myokarditidy 
(dle kontrolního echokardiografického vyšetření a dle klinického 
vývoje) zpochybněna. Bylo pokračováno v další diagnostice. Došlo 
k rychlé progresi rentgenového plicního nálezu s oboustranným ná-
lezem infitrativních změn, stále s pravostrannou predilekcí a znám-
kami oboustranného fluidotoraxu. Provedena punkce fluidotoraxu 
(žlutozelený pleurální výpotek), který byl mikroskopicky i kultivač-
ně negativní. Vzhledem k dalšímu zhoršování klinického stavu pa-
cienta charakteru dušnosti (tachypnoe) a přetrvávání febrilií byla 
opakovaně provedena změna kombinované ATB terapie. Pro vývoj 
mikrocytární hypochromní anémie provedena i sternální punkce, 

DPLP známé etiologie IIPs granulomatózní DPLP jiné

� polékové postižení
� sekundární postižení při 

systémových vaskulitidách
� pneumokoniózy (HMD 

– Hard Metal Disease)

� IPF
� NSIP
� COP
� AIP
� RB-ILD
� DIP
� LIP

� sarkoidóza
� exogenní alergická alveo-

litida (EAA)

� lymfangioleiomyoma-
tóza (LAM)

� eozinofilní pneumonie
� histiocytóza X

Tab. č. 1: Difuzní onemocnění plicního parenchymu (DPLP)

Legenda: DPLP – Diffuse Parenchymal Lung Disease

Hamman, Louis Virgil (1877–1946) – americký internista, svého času vedoucí Phipps Tuberculosis Institute v Baltimore. S jeho jménem je spojován také Hammanův příznak, po-
slechový nález spojený se spontánním mediastinálním emfyzémem (zdroj informací: archiv redakce). 

Rich, Arnold Rice (1893–1968) – americký patolog (zdroj informací: archiv redakce).
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kde byly zjištěny pouze reaktivní změny. 4. ledna 2007 provedeno 
CT vyšetření břicha a plic (se závěrem: téměř alární pneu monie vpravo, 
lobární vlevo, fluidotorax bilaterálně, malé množství tekutiny v pánvi). 
Opakovaně provedena i mikroskopická, kultivační a sérologická vy-
šetření, virologie, bylo pátráno po původcích atypických pneumonií. 
Vše bez jednoznačného průkazu infekčního agens. I přes komplexní 
terapii (včetně kombinované léčby antibiotiky) se klinický stav pa-
cienta nadále zhoršoval. Klidově dušný pacient s obrazem parciální 
respirační insuficience byl přeložen na oddělení RES naší kliniky. 
(Pozn. medikamentózní terapie na interní klinice dle dokumentace: ATB 
– Abaktal i. v., Dalacin i. v., Diflucan i. v., poté další změna na Taxcef i. v., 
Tavanic i. v.; další medikace – Furon, Tritace, Degan, Helicid, Aktiferrin, 
ACC long, Ambrobene, Atrovent, oxygenoterapie).

Za hospitalizace na naší klinice (4. ledna až 16. února 2007) 
pokračováno v diagnostice ve snaze zachytit vyvolávající infekční 
agens. Mimo jiné byla provedena opakovaná mikroskopická a kul-
tivační vyšetření, sérologické odběry, markery autoimunity, BAL 
(cytologie, kultivace, BK, imunoregulační index: 0,67) (viz tabul-
ky č. 2 a 3.). HRCT plic ze 4. ledna prokázala infiltrativní změny 
bilaterálně (částečný opis nálezu: prakticky celé pravé plicní křídlo je pro-
stoupeno splývavými acinózními stíny s negativními bronchogramy, vlevo 
je nález prakticky týž, jsou zde o něco větší okrsky vzdušné tkáně v seg-
mentech dolního laloku). Pacient byl zpočáktu spontánně ventilující 
s tachykardií (kolem 120/min), tachypnoický (kolem 25–30/min), 
laboratorně známky elevace zánětlivých parametrů (CRP, IL-6, leu-
kocytóza). Pro parciální respirační insuficienci byla v úvodu hos-
pitalizace použita neinvazivní ventilace (NIV). Během několika 
dnů ovšem nadále progredující zhoršování klinického stavu a vý-
voj těžké respirační insuficience spojené s únavou a kvantitativní 
poruchou vědomí nakonec vedl k nutnosti analgosedace, intubace 
a napojení pacienta na UPV s protektivním ventilačním režimem 
(cestou orotracheální intubace a posléze i tracheostomie). Hodnota 
PaO2  /  FiO2 byla výrazně pod 200 mmHg (50–100 mmHg). Vzhle-
dem k vývoji těžké plicní hypertenze s dilatací pravostranných sr-
dečních oddílů (dle opakovaných echokardiografických vyšetření) 
stav přechodně vyžadoval nasazení inhalační terapie oxidem dusna-
tým (iNO) k překlenutí kritického období. Zavedena semiinvaziv-

sputum Enterococcus faecalis pozit.
(12.1, 19.1, 25.1, 2.2)
Enterococcus faecium pozit. (14.1)
Enterococcus mundtii pozit. (24.1)
Staphylococcus hominis pozit. (11.1)
Staphylococcus epidermidis pozit. (11.1)
Staphylococcus sp. pozit. 
(10.1, 17.1, 26.1, 5.2)
Candida albicans pozit. (26.1, 27.12)
Stenotrophomonas 
maltophilia pozit. (15.1)
M-TBC komplex negat. (mikroskopicky 
+ PCR, MTD + MB/BacT + 
klasická kultivace negat.)

výtěr z krku Enterococcus faecalis pozit. (16.2)
Candida albicans pozit. (27.12)

hemokultura opakovaně negat.

sekret 
z hrudních 
drénů

Enterococcus faecalis pozit. 
(31.1, 2.2, 5.2, 10.2)

moč Enterococcus faecalis pozit. 
(24.1, 26.1, 29.1)
Enterococcus mundtii pozit. 
(24.1, 26.1, 29.1, 31.1, 2.2)
Aureobasidium sp. pozit. (23.12)
kvasinky pozit.

žilní katetry Enterococcus faecalis pozit. (31.1, 2.2)
Candida albicans pozit. (2.2)

stěr Enterococcus faecalis pozit. (29.1, 5.2)

stolice Clostridium difficile: toxin A negat.
Campylobacter jejuni negat.

BAT Pneumocystis jiroveci (z BAT) negat.
Aspergillus komplex negat.

sérologie anti-Candida albicans pozit. (8.1, 9.1)
Legionella sp. opakovaně negat.; anti-CMV 
negat.; anti-EBV negat.; anti-Influenza ne-
gat.; anti-Parainfluenza negat.; anti-RSV ne-
gat.; anti-adenoviry negat.; anti-Coxsackie 
negat.; anti-enterovirus negat.; Mycoplas-
ma negat.; Chlamydia sp. negat.; anti-HSV 
128! (IgG); Varicella zoster negat. (IgM); 
anti-Rubeola negat.; Rickettsia sp. negat.; 
Coxiella burneti negat.; brucelóza negat.; 
tularémie negat.; listerióza negat.; Toxoplas-
ma negat.; Borrelia negat.; anti-HGE negat.; 
RNA HCV negat.; anti-HBs negat.; HBs-
Ag negat.; anti-HIV a HIV Ag negat.; TPHA 
negat.; RRR negat.; Aspergillus sp. negat.

Tab. č. 2: Mikrobiologická vyšetření

Legenda: CMV – cytomegalovirus; EBV – virus Epstein-Barrové; RSV – respiračně-syn-
cytiální virus; HSV – herpes simplex virus; HGE – lidská granulocytární ehrlichióza; 
HCV – virus hepatitidy C; HBsAg – povrchový antigen viru hepatitidy B; HIV – virus 
lidské imunodeficience; TPHA – Treponema pallidum hemaglutinační test (T. Palli-
dum Hemagglutination Assay); RRR – rychlá reaginová reakce

anti-dsDNA negat., ENA/ANA negat., ANCA IF negat., ANA 
Hep-2 pozit. (typ: zrnitý), AIH slabě pozitivní: ANA slabě 
pozitivní, LKM negat., LSP/LC slabě pozit., ASMA negat.
lymfocytotoxický test, trombocytární testy, destičkový 
imunoflurescenční test, granuloaglutinační test – vše negat.

CYTOLOGIE BAL

16. ledna 2007 – v cytospinových preparátech 
záplava cytoliticky změněných granulocytů, 
erytrocytů, lymfocytů a četných aktivovaných mezotelií

Tab. č. 3: Markery autoimunity

Legenda: anti-dsDNA – protilátky proti dvouřetězcové DNA; ENA – extrahovatelné 
nukleární antigeny; ANA – antinukleární protilátky (Antinuclear Antibody); ANCA 
– protilátky proti cytoplazmě neutrofilních leukocytů (AntiNeutrophil Cytoplasmic An-
tibody); IF – imunofluorescence; AIH – autoimunitní hepatitida; LKM –mikrozomální 
antigeny jater a ledviny (Liver-Kidney Microsome); LSP – jaterní specifický lipoprotein 
(Liver-Specific Lipoprotein); LC – jaterní cytosol (Liver Cytosol); ASMA – protilátky 
proti hladkému svalu (Anti–Smooth Muscle Antibody)

OBRAZ AKUTNÍ INTERSTICIÁLNÍ PNEUMONIE U MLADÉHO PACIENTA NA JIP – OBTÍŽNÁ DIFERENCIÁLNÍ…
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ní hemodynamická monitorace systémem PiCCO. Závažnost stavu 
v rámci septického šoku (septická hemodynamika a známky leaku, 
jako např. mikroalbuminurie a elevace ELWI – Extravascular Lung 
Water Index) vyžadovala přechodně i použití CRRT (Continual 
Renal Replacement Therapy) – kontinuální venovenózní hemofil-
trace. Dále byla provedena oboustranná hrudní drenáž pro rozvoj 
parciálních pneumotoraxů při rupturách subpleurálně uložených 
bul v rámci závažném postižení plicního parenchymu (viz obrázek 
č. 1). Postupně byl stav stabilizován a bylo dosaženo mírného zlep-
šení oxygenačních parametrů i mechanických vlastností myokardu 
s hemodynamickou stabilizací, což umožnilo transport pacienta ke 
kontrole HRCT a posléze i provedení VTS plicní biopsie z paren-
chymu horního laloku levé plíce (24. ledna 2007).

Histologicky byla poté potvrzena diagnóza suspektního idio-
patického DAD. 

(Histologie, 2. ledna 2007, částečný opis nálezu: … zastiženy čás-
ti plicního parenchymu, ve kterém jsou přítomny zn. pokročilé plicní léze 
vzhledu nespecifického intersticiálního plicního procesu se známkami roz-
víjející se interalveolární fibrotizace (organizace) hyperplazií pneumocytů 
… proces je ireverzibilní s možnou progresí do fibrózy těžkého stupně … 
nejspíše se jedná o projevy akutní intersticiální pneumonie (idiopatického 
DAD) ve fázi organizace…). 

V terapii byly od počátku hospitalizace použity kortikosteroidy 
v nízkých dávkách dle doporučení pro léčbu sepse. Jejich dávko-
vání bylo s určitým odstupem po obdržení histologického nálezu 
zvýšeno na ekvivalent Prednisonu 1 mg/kg denně. 

Dále byla v průběhu pobytu pacienta na našem oddělení opa-
kovaně provedena úprava kombinace antibiotik (antibakteriální 
i antimykotické terapie) dle zjištěného agens (viz tabulka č. 2). 
Vzhledem k charakteru výsledků pozitivních kultivačních vyšetře-
ní a zejména typu infekčního agens a datu odběru se jednalo vel-
mi suspektně o superinfekci. Přechodně byla přítomna také výraz-

ná střevní dysmikrobie s výrazným meteorismem, což mohlo být 
pravděpodobně i zdrojem některých klinických symptomů sepse. 
Postupně byla použita kombinace antibiotik obsahující: Biseptol, 
Abelcet, Arficin, poté výměna Abelcetu za Diflucan a výměna Bi-
septolu za Sulperazon. 

Vzhledem k dramatickému vývoji onemocnění bylo na základě 
konsenzu lékařů naší kliniky telefonicky konzultováno pracoviště 
FN Motol stran možnosti akutního zařazení do transplantačního 
programu.

Další vývoj onemocnění byl ovšem nečekaně příznivý. V průběhu 
úvodních dvou únorových týdnů byl pacient ventilačně a oxygenačně 
stabilizován a poté se jeho stav natolik zlepšil (viz obrázek č. 2), že 
bylo možno zařazení do transplantačního programu odložit.

Byl zahájen rychlý weaning, který byl po několika dnech úspěš-
ně zakončen dekanylací. Pacient byl poté při vědomí, orientovaný, 
GCS (Glasgow Coma Scale) 15, spontánně ventilující s uspokoji-
vými oxygenačními a ventilačními parametry: periferní saturace O2 
pulsním oxymetrem byla kolem 94–96 % bez kyslíkové podpory, Crs 
(Compliance of the respiratory system) zlepšena, tlakově a hemo-
dynamicky kompenzován. Proběhla dechová i celková rehabilita-
ce a vertikalizace. Pacient byl schopen perorálního příjmu tekutin 
i normální stravy, subfebrilní (do 37,5 °C), přeložen k observaci 
a rehabilitaci do péče TRN kliniky. (Pozn. funkční vyšetření plic: bez 
obstrukce, jen lehká restrikční porucha ventilace) Z TRN kliniky byl po 
několika dnech na vlastní žádost propuštěn do dispenzární péče.

Diskuse: 
Diagnostika idiopatických intersticiálních plicních onemocnění 

je nesmírně obtížná, zejména pro jejich raritní výskyt, což je logicky 
spojeno s minimální zkušeností lékařů při interpretaci klinických, 
radiodiagnostických i patologických nálezů.

Obr. č. 1: HRCT plic (23. 1. 2007)

částečný opis nálezu: … v obou plicních křídlech jsou patrné výrazné splývající acinózní stíny s ne-
gativními bronchogramy, které postihují obě celá plicní křídla. Nově jsou patrné ventrálně uložené 
subpleurální buly v horním plicním poli vpravo. Oboustranně jsou ventrálně patrné PNO (pneu-
motoraxy) zasahující od nadklíčkové oblasti až k bránici, vpravo šíře 0,8 cm, vlevo 2 cm…

Obr. č. 2: Kontrolní HRCT plic (9. 2. 2007)

částečný opis nálezu: … kresba ve výši horních a středních laloků zhrubělá, intersticiálního 
charakteru, v oblasti horních a středních laloků přetrvávají jen drobné nepravidelné infiltráty, 
menšího rozsahu, … ve srovnání s vyšetřením z 23. 1. 2007 je nález v oblasti plicního paren-
chymu výrazně zlepšen…
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Výše popsaný stav byl navíc komplikovaný také vzhledem k ně-
kolika po sobě jdoucím hospitalizacím ztěžujícím kontinuitu péče 
a tudíž i diagnostickou jistotu. Z hlediska stanovení diagnózy mají 
lékaři klinických oborů, včetně JIP, obecně často tendenci spíše 
k syntéze jednotlivých faktů. Umožňuje to stanovit pokud mož-
no jednoduchou diagnózu, která potvrzuje a vysvětluje výsledky 
a vývoj nálezů při klinických a laboratorních vyšetřeních a zjed-
nodušuje rozhodování při volbě terapeutického postupu. 

Pacient byl zpočátku léčen pro suspektní bronchopneumo-
nii, což bylo nesporně logickým závěrem podpořeným rentge-
nologickými metodami a laboratorními hodnotami (infiltrativní 
změny na ZP skiagramu plic, vysoké hodnoty CRP, leukocytóza). 
Všechna kultivační vyšetření (sputum, pleurální výpotek, aspirát 
z bronchů, výtěr z krku, hemokultury…) byla ovšem zpočátku 
opakovaně negativní – to diagnózu pneumonie v tomto přípa-
dě jednoznačně nevylučuje, ale ani nepotvrzuje. Pacient byl již 
před první hospitalizací „zaléčen“ antibiotiky, což beze sporu 
mohlo přispět k negativním výsledkům bakteriologických vyšet-
ření. Stav se poté vyvíjel jako primární ARDS (izolované plicní 
onemocnění) souběžně s rozvojem septického šoku nejasné in-
fekční etiologie. Septický stav pacienta byl za hospitalizace na 
anesteziologicko-resuscitační klinice již nesporný klinicky i la-
boratorně (leukocytóza, febrilní stav, dechová frekvence, tachy-
kardie, elevace zánětlivých parametrů – CRP, IL-6, prokalcito-
nin) včetně rozvoje orgánových dysfunkcí (oběh, ledviny, játra). 
V tomto případě lze za možný zdroj považovat i infekt v rámci 
těžké střevní dysmikrobie přítomné arteficiálně postantibioticky 
v průběhu hospitalizací. Dodatečná pozitivní kultivační vyšetře-
ní sputa a moči lze vzhledem k typu agens přičíst nozokomiální 
superinfekci (viz tabulka č. 2) v rámci dlouhodobého pobytu ve 
zdravotnickém zařízení. 

Postupně byla vyloučena další onemocnění patřící do dife-
renciální diagnostiky, a to na základě řady klinických, laborator-
ních (sérologických) i cytologických vyšetření (viz tabulka č. 3). 
Konečná diagnóza byla přesto definitivně uzavřena až po odběru 
plicní biopsie na základě histopatologického vyšetření a posléze 
byla podpořena i příznivým klinickým vývojem a významnou re-
gresí patologického radiodiagnostického nálezu (HRCT).

Dramaticky rychlý rozvoj plicního postižení provázeného re-
spirační insuficiencí a rozvojem plicní hypertenze, včetně rozsáh-
lého HRCT nálezu, vedl k úvahám o rychlém zařazení pacienta 
do transplantačního programu, což se poté ve světle dalšího kli-
nického vývoje jeví jako předčasné a bezesporu i rizikové vzhle-
dem k logickému riziku zkrácení doby přežití pacienta po trans-
plantaci v porovnání s aktuálním výsledným stavem. U pacienta 
přesto stále hrozí nebezpečí přechodu do chronicky progredu-
jícího plicního onemocnění nebo rekurence akutní intersticiál-
ní pneumonie s následnou nutností dodatečného zařazení do 
transplantačního programu. Proto je nutná trvalá pneumologic-
ká dispenzarizace. 

Závěr: 
U rychle progredujících difuzních plicních onemocnění s po-

dílem intersticiálního postižení je vždy nutná snaha o vylouče-
ní ostatních chorob spadajících do širokého okruhu diferenciál-
ní diagnostiky. Jedná se především o významně častější infekční 

onemocnění plicního parenchymu, rezultující v primárně plicní 
ARDS, u něhož je ovšem při chronickém průběhu a přechodu do 
těžké fibroproliferace (horizont týdnů) pravděpodobnost restitu-
ce jen minimální. Je proto nezbytný opakovaný odběr materiálu 
zkušeným personálem (sputum, bronchiální aspirát, bronchoal-
veolární tekutina, transbronchiální biopsie, kultivace vzorku plic-
ní biopsie, hemokultury, sérové močové antigeny a protilátky…) 
k bakteriologickému, virologickému, mykologickému, parazitolo-
gickému a sérologickému vyšetření, a to v dostatečném množství, 
včetně zajištění bezpečného a rychlého transportu k laboratorní-
mu zpracování. Dále je nutné přesné zařazení a interpretace pozi-
tivních mikrobiologických vyšetření na časovou osu hospitalizace 
k vyloučení kontaminace nebo superinfekce zkreslující diagnózu. 
Samozřejmostí je i vyloučení dalších chorob, které mohou prová-
zet nebo simulovat akutní intersticiální plicní onemocnění, např. 
systémová onemocnění pojiva (revmatoidní artritida, systémový 
lupus erythematodes), polékové plicní postižení (amiodaron, bleo-
mycin…), či další vzácná plicní onemocnění (sarkoidóza, plicní 
histiocytóza X, lymfangiomyomatóza, amyloidóza, exogenní aler-
gická alveolitida…). 

Mezioborová spolupráce je u komplikovaných diagnóz zcela 
nezbytná. V tomto případě to znamená indikaci a správné nača-
sování odběru materiálu k vyšetření u vhodného pacienta, pro-
vedení plicní biopsie zkušeným chirurgem, poté odečtení vzor-
ku tkáně zkušeným patologem, a to vše v kombinaci s popisem 
HRCT zkušeným radiodiagnostikem. Závěrečná syntéza všech 
informací zkušeným klinikem znalým diferenciální diagnostiky je 
cestou k eliminaci potenciálních diagnostických, terapeutických 
a tudíž i prognostických nejasností. 
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Paraneoplastický
Cushingův syndrom

Souhrn:
Paraneoplastické projevy u bronchogenního karcinomu jsou velice časté a mohou být 

i prvním signálem nádorového onemocnění. Cushingův paraneoplastický syndrom pro-
vází bronchogenní karcinom až ve 22 % případů, bereme-li jako diagnostické kritérium 
zvýšenou hladinu adrenokortikotropního hormonu (ACTH) v séru. Nejčastěji se vysky-
tuje u malobuněčného bronchogenního karcinomu. Přítomnost intenzivně vyjádřeného 
paraneoplastického příznaku je negativním prognostickým faktorem, je spojena s horší 
odpovědí na léčbu, kratší dobou přežívání a vyšším počtem komplikací.

Kazuistika uvádí případ pacienta s bronchogenním karcinomem, u něhož byl zjiš-
těn Cushingův paraneoplastický syndrom. Na tuto diagnózu upozornil laboratorní ná-
lez hypokalémie, hyperglykémie a opakovaně naměřené vysoké hodnoty krevního tlaku. 
K definitivnímu potvrzení diagnózy vedl nález stonásobně zvýšeného odpadu kortizolu 
močí za 24 hodin a dvacetinásobně zvýšená sérová hladina ACTH. Byla podána systé-
mová chemoterapie, k terapeutickému ovlivnění hypokalémie byl podáván antagonista 
aldosteronu a substituce chloridem draselným s neuspokojivým efektem. Hypokalémie 
byla k léčbě značně rezistentní. Pacient zemřel 4 týdny po zahájení onkologické léčby 
po podání druhého cyklu systémové chemoterapie.

Summary:
Paraneoplastic Cushing’s syndrome
Paraneoplastic manifestations of lung cancer are very common and they can indica-

te the first sign of malignancy. Cushing’s paraneoplastic syndrome accompanies lung 
cancer in up to 22 % cases, if we assess the increased serum level of adrenocorticotro-
pic hormone (ACTH) as a diagnostic criterion.  

It is mostly seen in a small-cell lung cancer. The presence of intensively expressed 
paraneoplastic symptoms indicates a negative prognostic factor; it is associated with 
worse treatment response, shorter survival and higher frequency of complications. The 
paper presents a case of patient with lung cancer who was diagnosed with Cushing’s 
paraneoplastic syndrome. This diagnosis has been considered following laboratory as-
sessment of hypokalemia, hyperglycemia and repeatedly measured high blood pressure. 
Definitive confirmation of the diagnose was made following the finding of hundredfold 
increased cortisol waste in urine during 24 hours collection and twenty times increa-
sed serum level of ACTH. The systemic chemotherapy was administered; aldosterone 
antagonist and sodium chloride substitution were administered to correct hypokalemia 
with dissatisfactory effect. Hypokalemia was highly resistant to the treatment. Patient 
died 4 weeks following the initiation of oncological treatment when the second cycle 
of systemic chemotherapy had been administered.

Vašutová, I., Staňková, Y., Skřičková, J. Paraneoplastický Cushingův syndrom. Kazuistiky v alergologii, 
pneumologii a ORL 4, č. 4: 19 –22, 2007.
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Obr. č. 1: Signální dráha řízení vylučování kortizoluÚvod:
Harvey Cushing (1869–1939) se zapsal do historie medicíny 

v roce 1912 objevem Cushingovy nemoci, endokrinního syndromu 
způsobeného malfunkcí podvěsku mozkového. Tento objev byl de-
tailně popsán v knize „The Pituitary Body and its Disorders“ (No-
orlander et al. 2006).

Cushingův syndrom je obecně způsoben dlouhodobě zvýšenou 
sekrecí kortizolu kůrou nadledvin. Existuje signální dráha regulují-
cí vylučování kortizolu nadledvinami, v níž hypotalamem uvolněný 
kortikoliberin (CRL) způsobuje vyloučení adrenokortikotropního 
hormonu (ACTH) adenohypofýzou, což následně vede k uvolnění 
kortizolu z buněk kůry nadledvin. Kortizol působí negativní zpět-
nou vazbou na sekreci CRL hypotalamem (obr. č. 1).

Rozlišujeme čtyři typy Cushingova syndromu: centrální, peri-
ferní, paraneoplastický a iatrogenní. Centrální typ se rozvine při 
nadprodukci ACTH adenomem či hyperplastickou adenohypofýzou, 
typ periferní vzniká při hyperprodukci kortizolu adenomem nebo 
karcinomem nadledvin, méně často při autoimunitní nodulární 
bilaterální hyperplazii kůry nadledvin (Olšovská 2005). Paraneo-
plastický Cushingův syndrom se rozvíjí vlivem ektopické sekrece 
ACTH nádorovými buňkami, nejčastěji karcinoidu, malobuněčného 
bronchogenního karcinomu, méně často thymomu, pankreatického 
karcinomu, karcinomu tyreoidey či ovarií. Dlouhodobé podávání 
glukokortikoidů podmiňuje vznik iatrogenní formy Cushingova 
syndromu (Widimský 1999).

Nemocní s Cushingovým syndromem mají typické vzezření 
s měsíčkovitým obličejem, „býčí šíjí“ a centripetálním typem obe-
zity. Objevují se červenofialové strie na kůži podbřišku a stehen, 
otoky dolních končetin a hypertenze. Je přítomna svalová slabost, 
osteoporóza, mohou se vyskytnout kožní hyperpigmentace, psy-
chické poruchy typu emoční lability a deprese. V laboratorním 
obrazu dominuje hypokalémie s metabolickou alkalózou, poruše-
ná glukózová tolerance či diabetes mellitus. Jsou zvýšeny odpady 
iontů (K+, Na+, Mg2+, Cl–) močí (Amer et al. 2001; Noorlander et 
al. 2006; Widimský 1999).

Při podezření na hyperkortizolismus je screeningovým vyšet-
řením stanovení volného kortizolu v moči – zvýšená hladina toto 
podezření potvrzuje. Zároveň je porušen diurnální rytmus hladiny 
sérového korizolu (pozdě večer a v noci koncentrace neklesají pod 
polovinu ranních hodnot). V diagnostice Cushingova syndromu se 
dále uplatňuje stanovení hladiny ACTH a dexametazonový supres-
ní test s nízkými a vysokými dávkami dexametazonu. Diferenciální 
diagnostika jednotlivých forem Cushingova syndromu je uvedena 
v tabulce č. 1 (Mertl 2005; Olšovská 2005; Puig et al. 1999).

Paraneoplastický Cushingův syndrom je zapříčiněn ektopickou 
sekrecí ACTH či funkčně aktivních ACTH prohormonů (případ-
ně proopiomelanokortinu) nebo kortikoliberinu buňkami nádoru 
(Adam et al. 2003 a 2007).

Z terapeutických možností je na prvním místě léčba základního 
nádorového onemocnění. Je-li nádor zachycen v operabilním stadiu 
a nemocný je operace schopen, je chirurgické odstranění tumoru 
nejlepší léčebnou variantou. V pokročilejších stadiích nádorového 
onemocnění přichází v úvahu využití chemoterapie či radioterapie. 
Ke korekci hypokalémie se užívají antagonisté aldosteronu a sub-
stituce kalia. Pokud tato léčba selže, je další metodou volby totální 
adrenalektomie, která však pro špatný stav onkologicky nemocných 
většinou není reálná. Je možné pokusit se ovlivnit hormonální pro-
dukci kortizolu užitím blokátorů steroidogeneze – aminoglutethimi-
du, metyraponu, ketokonazolu, nebo podáním mitotanu, cytostatika 
selektivně cytotoxicky působícího na kůru nadledvin (Adam et al. 
2003 a 2007; Tabarin et al. 1991; Widimský 1999). 

PARANEOPLASTICKÝ CUSHINGŮV SYNDROM

test
typ Cushingova syndromu

centrální paraneoplastický periferní

ACTH normální nebo zvýšená hladina zvýšená hladina snížená hladina

slabší
dexametazonový test

negativní negativní negativní

silnější
dexametazonový test

pozitivní negativní negativní

Tab. č. 1: Diferenciální diagnostika typů Cushingova syndromu

O
br

áz
ek

 z
 a

rc
hi

vu
 a

ut
or

ek

kazupneu_4_07.indd   20 4.12.2007   22:49:59



21KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL 4/2007

 Kazuistika:
46letý pacient s diagnózou malobuněčného bronchogenního 

karcinomu (SCLC – Small Cell Lung Cancer) v extenzivním stadiu 
(ED – Extensive Disease) byl odeslán na Kliniku nemocí plicních 
a tuberkulózy z jiného pracoviště. Diagnóza SCLC byla stanovena 
na základě histologického vyšetření exstirpované podkožní meta-
stázy. Primární tumor vycházel z horního laloku pravé plíce (obr. 
č. 2). Stagingová vyšetření odhalila mnohočetné metastatické po-
stižení kalvy, páteře, kontralaterální plíce, jater, pravé nadledviny, 
pravostranných nadklíčkových lymfatických uzlin a podkoží.

Subjektivními stesky nemocný upozorňoval na ponámahovou 
dušnost, slabost a nechutenství. Je pozoruhodné, že přes velmi 
rozsáhlé metastatické postižení skeletu pacient netrpěl bolestmi 
a po celou dobu trvání nádorového onemocnění nevyžadoval žád-
nou analgetickou léčbu.

Při objektivním vyšetření byla na první pohled patrná ná-
padně hyperpigmentovaná kůže celého těla s hnědofialovým ná-
dechem. Dalšími patologickými nálezy byly podkožní rezistence 
na čele a v pravém nadklíčku, oslabené dýchání a oslabená bron-
chofonie vpravo pod lopatkou, hepatomegalie, symetrické otoky 
obou dolních končetin do poloviny bérců a arteriální hypertenze 
(180/ 90 mmHg). Laboratorním vyšetřením byly zjištěny hypergly-
kémie (10–23 mmol/l), hypokalémie (s/K+ 1,7 mmol/l) a zvýšené 
odpady téměř všech iontů močí: dU/Na+ 408 mmol/24 h (norma 
do 240 mmol/24 h), dU/K+ 193 mmol/24 h (norma do 90 mmol/
24 h), dU/Cl– 547 mmol/24 h (norma do 240 mmol/24 h), dU/Ca2+ 
17 mmol/24 h (norma do 7,5 mmol/24 h), dU/Mg2+ 20 mmol/24 h 
(norma do 6 mmol/24 h). 

EKG záznam vykazoval typické známky hypokalémie (obr. č. 3).
Na základě celkového vyšetření a výsledků základního laborator-

ního vyšetření byl zvažován Cushingův paraneoplastický syndrom. 
Tuto diagnózu podpořil nález zvýšeného odpadu kortizolu v moči 

(36 432 mmol/24 h), který stonásobně převyšoval normu. Dexame-
tazonový supresní test proveden nebyl, protože nemocný intermi-
tentně užíval glukokortikoidy v rámci antiemetické léčby při che-
moterapii. Dvacetinásobně zvýšená hladina s/ACTH (1 098 pg  / ml) 
vyloučila periferní formu Cushingova syndromu. K vyloučení cen-
trální formy bylo plánováno CT vyšetření mozku se zaměřením na 
sella turcica, které se pro úmrtí pacienta neuskutečnilo – tento typ 
Cushingova syndromu byl vyloučen post mortem pitvou. 

K léčbě základního onemocnění byla použita systémová che-
moterapie standardního složení – karboplatina 750 mg i. v. podá-
vaná první den cyklu (D1) a etoposid 200 mg i. v. podávaný první 
až třetí den cyklu (D1–3) v intervalu 21 dnů. K ovlivnění výrazné 
hypokalémie, která pacienta bezprostředně ohrožovala na životě, 
byla použita parenterální substituce 80 ml 7,5% chloridem drasel-
ným/24 h a perorálně spironolakton 100 mg  /24 h s neuspokojivým 
efektem. Kalium v séru nedosáhlo hodnot vyšších než 2,4 mmol/ l. 
Pacient obdržel dvě série chemoterapie. Po prvním cyklu došlo 
k rentgenologicky patrné regresi a zmenšení podkožních metastáz, 
ale paradoxně ke zhoršení příznaků paraneoplastického Cushin-
gova syndromu. Po druhé sérii se jako nežádoucí účinek chemote-
rapie rozvinula těžká myelotoxicita s febrilní neutropenií, na jejíž 
následky pacient zemřel.

Diskuse:
Paraneoplastické projevy jsou u bronchogenního karcinomu 

velice časté a mohou být i prvním signálem nádorového one-
mocnění. Cushingův syndrom provází bronchogenní karcinom 
až ve 22 % případů, bereme-li jako diagnostické kritérium zvý-
šenou hladinu ACTH v séru (Skřičková et al. 2002; Adam et al. 
2003 a 2007). 

U pacienta uvedeného v kazuistice nebyla přítomna obezita, 
která je jedním z typických znaků Cushingova syndromu; souvisí 

PARANEOPLASTICKÝ CUSHINGŮV SYNDROM

Obr. č. 2: Zadopřední a bočný skiagram hrudníku

Retrakce pravého hemitoraxu, rozšířený stín mediastina doprava, syté homogenní zastření v pravém dolním 
a částečně i středním plicním poli.
V bočné projekci klínovité zastření v dolních kvadrantech (atelektáza středního laloku a bazálních segmentů 
pravého dolního plicního laloku, spolupodíl pleurálního výpotku), skvrnité zastření kulovitého tvaru nase-
dající kraniálně na hilus (primární tumor pravého horního laloku+paket mediastinálních a hilových uzlin).
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to s nádorovou kachektizací a relativně krátkou dobou trvání ná-
dorového onemocnění (Adam et al. 2003 a 2007).

Nemocní s rozsáhlým nádorovým onemocněním zpravidla vyža-
dují podávání často kombinovaných preparátů tišících bolest včetně 
vysokých dávek opiátů. Náš pacient i přes rozsáhlé metastatické 
postižení skeletu netrpěl bolestmi a nevyžadoval žádnou analge-
tickou léčbu. Na první pohled byl patrný neobvykle hnědofialový 
kolorit kůže celého těla. Oba uvedené znaky (nápadná analgetizace 
a hyperpigmentace) souvisí s působením prohormonové moleku-
ly POMC (proopiomelanokortin), která enzymatickým štěpením 
dává vzniknout ACTH, MSH (melanocyty stimulující hormon), 
endorfinům a enkefalinům. Opioidní peptidy (endorfiny a meten-
kefaliny) zapříčiňují neadekvátní analgezii. S účinkem MSH sou-
visí nadměrná pigmentace kůže (Adam et al. 2003 a 2007; Noor-
lander et al. 2006). 

Cushingův syndrom byl zvažován na základě zjištěné hypo-
kalémie, hyperglykémie a hypertenze. K definitivnímu stanovení 
diagnózy vedl nález zvýšeného odpadu kortizolu v moči. Sérová 
hladina ACTH byla elevována, což ukazovalo na paraneoplastic-
kou nebo centrální formu Cushingova syndromu. K definitivní-
mu odlišení těchto dvou typů by bylo třeba provést silnější dexa-
metazonový test (viz tab. č. 1) – v tomto případě nebyl proveden 
z důvodu intermitentního užívání kortikoidů v rámci antiemetic-
ké léčby při systémové chemoterapii. Centrální typ však byl veli-
ce nepravděpodobný. Přesto bylo plánováno CT vyšetření mozku 
se zaměřením na sella turcica, které se pro úmrtí nemocného již 
neuskutečnilo; centrální typ Cushingova syndromu byl vyloučen 
post mortem pitvou. 

K léčbě základního nádorového onemocnění byla podávána 
systémová chemoterapie. K léčebnému ovlivnění hypokalémie, 
která pacienta ohrožovala vznikem srdeční arytmie, svalovými 
křečemi a paralýzou svalstva, paralytickým ileem nebo kaliope-
nickou neuropatií, byly podány antagonisté aldosteronu a paren-
terální substituce chloridem draselným. Hypokalémie byla k této 
terapii značně rezistentní (Ryšavá 2006).

Závěr:
Kazuistika v souladu s li-

terárními údaji demonstruje, 
že přítomnost intenzivně vy-
jádřeného paraneoplastického 
příznaku je negativním pro-
gnostickým faktorem. Ekto-
pická sekrece ACTH je spoje-
na s horší odpovědí nádoru na 
léčbu, kratší dobou přežívání 
a vyšším počtem komplikací 
(Noorlander et al. 2006).
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Obr. č. 3: Obr. č. 3: EKG – známky hypokalémie

Invertované T vlny, prodloužení QT intervalu, pozitivní U vlny, descendentní deprese ST úseků. 
Snížená hladina K+ v séru způsobuje zvýšení koncentračního spádu draslíkových iontů, což vede ke zrychlení depolarizace a zpo-
malení repolarizace (Mertl 2005).
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Nekrotizující sarkoidní
granulomatóza

Souhrn:
V současné době je známo několik klinických jednotek, jejichž společným patolo-

gickým znakem je nález sarkoid-like granulomů, vaskulitidy a různého stupně nekrózy. 
Patří sem Wegenerova granulomatóza, lymfomatoidní granulomatóza, bronchocentric-
ká granulomatóza, syndrom Churg-Straussové a nekrotizující sarkoidní granulomatóza 
(NSG). Autoři prezentují případ pacientky s histologicky verifikovanou NSG. Jednalo se 
o 68letou ženu, která byla vyšetřována pro oboustranný ložiskový plicní proces s rozpa-
dy a s postižením hilových a mediastinálních uzlin. Diagnóza byla určena pomocí histo-
logie z VATS biopsie a podpořena typickými klinickými a radiologickými nálezy. Léčba 
kortikoidy byla úspěšná.

Summary:
Necrotizing sarcoid granulomatosis
Currently we distinguish several (pulmonary disorders) clinical entities with com-

mon pathology – sarcoid-like granulomas, vasculitis and various degree of necrosis. They 
include: Wegener’s granulomatosis, lymphomatoid granulomatosis, bronchocentric gra-
nulomatosis, Churg-Strauss syndrome and necrotizing sarcoid granulomatosis (NSG). 
Authors present a case of a female patient with pathologically verified NSG. The 68 ye-
ars old female patient was examined for bilateral focal pulmonary process with necro-
sis and affection of hilar and mediastinal nodes. Diagnosis was confirmed by pathology 
of VATS biopsy and it was supported by typical clinical and radiological manifestation. 
Corticosteroid treatment was successful.

LošAáková, V., Tichý, T., Kolek, V. Nekrotizující sarkoidní granulomatóza. Kazuistiky v alergologii, pneu-
mologii a ORL 4, č. 4: 23–26, 2007.
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Úvod:
Nekrotizující sarkoidní granulomatóza (NSG) je vzácné one-

mocnění. Jedná se o formu granulomatózní vaskulitidy, která nej-
častěji postihuje plíce. Patří do skupiny plicních vaskulitid a gra-
nulomatóz podobně jako Wegenerova granulomatóza, syndrom 
Churg-Straussové (alergická angiitida a granulomatóza), lymfo-
matoidní granulomatóza a bronchocentrická granulomatóza. 

Etiologie a patogeneze onemocnění je nejasná. Diagnóza NSG 
je podporována typickými příznaky (kašel, bolesti na hrudníku, 
případně únava a váhový úbytek), histologickým nálezem a radi-
ologickými změnami. Donedávna se popisovalo pouze plicní po-
stižení, dnes jsou však známy i mimoplicní projevy. Diagnostika 
je často velmi obtížná, léčba spočívá v podávání kortikoidů.

 Kazuistika:
Uvádíme případ 68leté důchodkyně, nekuřačky, která dříve 

pracovala jako zdravotní setra na gynekologii. V anamnéze se vy-
skytla arteriální hypertenze (od roku 1996), další anamnestické 
údaje byly bezvýznamné.

Onemocnění začalo chřipkovými příznaky s bolestmi na hrud-
níku a suchým dráždivým kašlem v listopadu 2005. Po přeléčení 
antibiotiky u obvodního lékaře došlo přechodně ke zlepšení kli-
nických obtíží, avšak přetrvával suchý kašel. Od února 2006 se 
navíc objevily i dechové obtíže, slabost a únava. Fyzikálně bylo na 
plicích slyšitelné sklípkové dýchání s ojedinělými pískoty a vrzoty. 
V květnu 2006 bylo indikováno celkové vyšetření za hospitalizace 
na spádovém interním oddělení.
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Na skiagramu hrudníku byla zjištěna vícečetná ložisková za-
stínění oboustranně, o velikosti 1–2 cm (obr. č. 1). Podle počí-
tačové tomografie (CT) se jednalo o několik drobných, převážně 
kulovitých, ohraničených ložisek velikosti do 12 mm, v počtu asi 
10 vpravo a 5 vlevo, některé s kavitacemi (obr. č. 2). V media-
stinu byly nalezeny uzliny velikosti do 25×13,5 mm, zejména 
paraaortálně a v oblasti levého plicního hilu (obr. č. 3). Sono-
grafické vyšetření břicha prokázalo pouze mnohočetnou litiázu 
ve žlučníku.

Z výsledků provedených laboratorních vyšetření uvádíme: FW 
47/hod, krevní obraz a základní biochemické vyšetření krve včetně 
hodnot krevních plynů v normě. Normální byly i hodnoty kalciné-
mie a kalciurie. Onkomarkery v séru (CEA, Ca 19-9, Ca 125, Ca 
15-3) byly negativní. Hodnota solubilního interleukin-2-receptoru 
(sIL-2R) byla zvýšená (1 132 kU/l), sérový angiotenzin-konvertu-
jící enzym (SACE), ANCA protilátky a další imunologické para-
metry (IgG, IgA, IgM, cirkulující imunokomplexy, antinukleární 
faktor, lysozym, anti-ENA screening) negativní. Vzhledem k ra-
diologickému nálezu bylo vysloveno podezření na metastatický 
proces, sarkoidózu, nebo jinou granulomatózu. Byl doplněn kož-
ní tuberkulinový test Mantoux II, který byl negativní, a celotělo-
vá galiová scintigrafie s nálezem zvýšené kumulace radiofarmaka 
v oblasti obou plicních hilů a v plicním parenchymu dorzobazál-
ně vpravo. Spirometricky byla zjištěna lehká obstrukční porucha 
ventilace (IVC 2 500 ml – 101 % n. h., FEV1 1 410 ml – 68 % n. h., 
FEV1/IVC – 57 %). Oční vyšetření negativní. 

Na základě provedených vyšetření byla nemocná v červnu 2006 
odeslána spádovým pneumologem na naši kliniku. Byla prove-
dena bronchoskopie s bronchoalveolární laváží (BAL) a zhodno-
cena bronchoalveolární tekutina (BAT). Endoskopický nález byl 
negativní. Cytologicky byla v BAT zjištěna neutrofilní alveolitida 
(37 %), lymfocyty nebyly zvýšeny (3 %), imunoregulační index 
2,47. Kultivačně byla ojediněle zjištěna Neisseria sp. a Streptococ-
cus sp. Histologie z transbronchiální biopsie (TBB) zachytila něko-
lik neostře formovaných granulomů, vícejaderné buňky a zánětli-
vý infiltrát peribronchiálně. Byla zvažována sarkoidóza, exogenní 

alergická alveolitida, nebo jiná granulomatóza. S přihlédnutím 
k nejednoznačným histologickým a laboratorním výsledkům byla 
pacientka indikována k VATS biopsii, která byla provedena 16. 
července 2006. Histologicky byl z biopsie z linguly verifikován 
nekrotizující granulomatózní zánět, v mediastinálních uzlinách 
byly přítomny nekaseifikující a fibrotizující epiteloidní granulomy 
sarkoidního typu s vaskulitidou. Stav byl na základě klinického 
obrazu a histologického nálezu uzavřen jako nekrotizující sarko-
idní granulomatóza (obr. č. 4, 5, 6).

Byla zahájena kortikoterapie v iniciální dávce 40 mg Predniso-
nu s postupným poklesem na udržovací dávku 10 mg, pacientka 
byla dále sledována ambulantně. K vymizení obtíží došlo během 
1 měsíce. V současné době je klinicky zcela bez obtíží, radiolo-
gicky došlo k výrazné regresi ložisek. Funkční plicní parametry 
jsou v normě. Hodnoty SACE jsou negativní (43,6 U), stejně jako 
sIL-2R (461 kU/l).

Obr. č. 1: Skiagram hrudníku v zadopřední projekci. Mnoho-
četná bilaterální ložisková zastínění.

Obr. č. 2: HRCT plic. Oboustranná ložisková zastínění 
v plicním parenchymu s kavitacemi.

NEKROTIZUJÍCÍ SARKOIDNÍ GRANULOMATÓZA
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 Diskuse:
Onemocnění NSG bylo poprvé popsáno Liebowem v roce 1973 

(Liebow 1973). Jedná se o proces, který je charakterizován pří-
tomností typických znaků – sarkoid-like granulomu, vaskulitidy 
a různého stupně nekrózy. Obdobných jednotek, jejichž diferen-
ciálně-diagnostické odlišení není jednoduché, je známo několik. 

Pojem vaskulitida byl popisován již v roce 1852 patologem von 
Rokitanskym (Thurlbeck et Churg 1995). Později, v roce 1930, 

Fridrich Wegener dokumentoval syndrom sestávající z vaskuli-
tidy, nekrotizující granulomatózy respiračního traktu a fokální 
glomerulonefritidy (Thurlbeck et Churg 1995). V roce 1954 po-
psali Godman a Churg Wegenerovu granulomatózu jako klinicko-
-patologickou jednotku (Godman et Churg 1954). První diskuse 
o vztahu astmatu a alergické angiitidy lze v literatuře zazname-
nat v letech 1934–1941, roku 1951 pak Churg a Straussová cha-
rakterizovali syndrom s alergickou angiitidou a granulomatózou 
(Churg et al. 1995).

Etiologie NSG je nejasná. Mnohem častěji bývají postiženy ženy 
než muži (v poměru až 3:1), průměrný věk pacientů je 40 let. 

Obr. č. 3: HRCT plic. Zvětšené hilové a mediastinální uzliny 
a ložisková zastínění s kavitacemi.

Obr. č. 4: Histologický nález. Granulomy, nekróza, vícejader-
né buňky. (barvení hematoxylin-eosin; zvětšeno 40×)

Obr. č. 5: Histologický nález. Vaskulitida. (barvení van Gie-
son – elastika; zvětšeno 200×)

Obr. č. 6: Histologický nález. Granulomatózní vaskulitida. 
(barvení van Gieson – elastika; zvětšeno 100×)

NEKROTIZUJÍCÍ SARKOIDNÍ GRANULOMATÓZA

Liebow Averill Abraham (1911–1978) – americký patolog (původem z města Stryj v Haliči). Pracoval na Yale, později na oddělení patologie lékařské fakulty University of Califor-
nia. Jeho hlavním zájmem bylo studium patologie a patofyziologie plicních onemocnění. Jako důstojník US Army byl členem týmu, který studoval účinky atomových bomb v Hiro-
šimě a Nagasaki (zdroj informací: archiv redakce). 

von Rokitansky Karl Freiherr (1804  –1878) – rakouský patolog (narozen v Hradci Králové). Patří mezi nejvýznamnější patology své doby, za svůj život se podílel na více než 30 000 
pitvách (některé zdroje uvádějí ještě vyšší počet). V roce 1834 se stal prosektorem Vídeňské všeobecné nemocnice a byl jmenován mimořádným profesorem patologické anatomie 
(zdroj informací: archiv redakce).
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Diagnóza NSG je podporována typickými respiračními přízna-
ky. Jsou to kašel, ponámahová i klidová dušnost a bolesti na hrud-
níku. K mimoplicním příznakům patří lehká únava, teploty, váho-
vý úbytek, noční pocení, artralgie, oční postižení, sicca syndrom, 
neurologické příznaky a postižení kůže. V literatuře je uváděno, 
že až 15 –  40 % pacientů může být zcela asymptomatických.

Radiologické projevy mohou být různorodé a vzájemně se kom-
binují. U 50 % pacientů jsou patrné infiltráty, nejčastěji subpleurálně 
uložené, bez prokázané vazby na určitý lalok. Dále se vyskytují soli-
tární ložiska (29 %), bilaterální mnohočetná ložiska velikosti 2–  4 cm 
(21 %), kavitace (14 %), hilová nebo mediastinální lymfadenopatie 
(36 %) a pleurální výpotek (7 %) (Quaden et al. 2005). 

Endobronchiální nález bývá u NSG zpravidla negativní, při kul-
tivačním vyšetření nutno vyloučit především plísně a přítomnost 
mykobakterií. Nález alveolitidy je variabilní. Častěji je přítom-
na neutrofilní alveolitida. Poměr subpopulací lymfocytů CD4+/
CD8+ se nejčastěji pohybuje v rozmezí 0,9–1,4 (Quaden et al. 
2005), byla však zaznamenána i převaha CD4+ T-lymfocytů (Pop-
per et al. 2003).

Diagnóza NSG je postavena především na histologii. Transbron-
chiální biopsie může být přínosná, avšak ke stanovení definitivní 
diagnózy je většinou nezbytná otevřená plicní biopsie. 

V diferenciální diagnostice NSG je třeba odlišit především Wege-
nerovu granulomatózu (WG) a nodulární formu sarkoidózy (NS).

V rámci zkoumání patogeneze WG existují teorie, které jako 
základní mechanismus zvažují hypersenzitivitu na některé mi-
krobiální agens. Klasickou formou WG bývají častěji postiženi 
muži než ženy, průměrný věk onemocnění je podobný jako u NSG 
(40  –  50 let).

Kromě typických plicních příznaků, které mohou být totožné 
jako u NSG, jsou přítomny také příznaky postižení horních cest 
dýchacích (ulcerace, hnisavý výtok a epistaxe) a mikroskopická 
hematurie v důsledku postižení ledvin. Poměrně častým sympto-
mem jsou hemoptýzy. Laboratorně je pro WG typický výskyt ANCA 
protilátek, které jsou asociovány se systémovou vaskulitidou. Sen-
zitivita c-ANCA je u generalizované WG 96 %, specificita 99 %. 
Radiologické nálezy na plicích jsou obdobné jako u NSG. Rovněž 
histologický obraz je velmi podobný, tj. přítomnost nekrózy a epi-
teloidních granulomů se vztahem k cévám, které mohou vést až 
k jejich kompletní obstrukci. Zásadní rozdíl mezi oběma onemoc-
něními je v terapii a prognóze.

Srovnáváme-li NS a NSG, nalézáme v obou případech epite-
loidní granulomy. Vztah granulomů k cévám může být přítomen 
u obou jednotek, avšak kompletní obstrukce průsvitu cév bývá pří-
tomna pouze u NSG. Přítomnost nekrózy je charakteristická rov-
něž pouze pro NSG. Z této skutečnosti vyplývají i určité spekulace 
o tom, že NSG je pozdějším stadiem NS. Při srovnání klinických 
a patologických studií byly v některých případech zjištěny obdob-
né imunologické výsledky u NSG a sarkoidózy, např. dominance 
CD4+ T-lymfocytů v BAL nebo pozitivní sIL-2R či SACE (Popper 
et al. 2003; Harada et al. 2002). Ložiska u NS však zpravidla per-
zistují bez rozpadů nebo se neresorbují.

Nálezy naší pacientky celkem odpovídaly literárním údajům, 
včetně pozitivity sIL-2R a negativity SACE (Harada et al. 2002). 
Překvapivý byl jen nález obstruktivní ventilační poruchy, zřejmě 
v rámci prodělané akutní bronchitidy. Výsledek histologie z TBB 
s nálezem několika neostře formovaných granulomů, vícejaderných 

buněk a zánětlivého infiltrátu peribronchiálně jasně prokázal, že se 
jedná o granulomatózní proces, nicméně přesná diagnóza nemohla 
být určena. K té dopomohla až definitivní histologie z VATS biopsie, 
kdy byly jasně formulovány nálezy odpovídající NSG (Slováková et 
al. 2002; Shirodaria et al. 2003; Quaden et al. 2005).

Při terapii kortikoidy došlo k ústupu klinických obtíží a regresi 
radiologických změn. Komplikace léčby nebyly zaznamenány.

Závěr:
NSG je v původní literatuře definována jako granulomatóza, 

která splňuje některá kritéria sarkoidózy, v některých znacích se 
však velmi podobá Wegenerově granulomatóze bez extrapulmo-
nálního postižení (Liebow 1973). Nové práce však ukazují, že 
mimoplicní postižení u NSG existuje, a tím se jednotka ještě více 
přiblížila variantě nodulární sarkoidózy (Popper et al. 2003).
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Vaše dítě má astma

Souhrn:
Ve třech kazuistikách z terénního pneumologického pracoviště je poukázáno na pro-

blematiku vedení astmatu v dětském věku se zaměřením na compliance rodičů astma-
tického dítěte a na komunikaci s nimi.

Summary:
Childhood bronchial asthma
It is referred to problems of managing asthma in children with a view to the compli-

ance of asthmatic child’s parents and communication with them in three cases of out-
patient department of respiratory diseases.

Feketeová, E., Kašák, V. Vaše dítě má astma. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 4, č. 4: 
27– 30, 2007.

Klíčová slova:
� asthma bronchiale u dětí
� compliance rodičů

Key words:
� childhood bronchial 

asthma
� parent’s compliance

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

Úvod:
Naše pracoviště je pražské ambulantní oddělení respiračních 

nemocí pro dospělé s regionálním spádem cca 250 000 obyvatel, 
ale neodmítáme ani pacienty mimo náš spádový region.

Přestože jsme oddělením pro dospělé, praktičtí lékaři pro děti 
a dorost k nám odesílají své dětské pacienty, kteří mají dlouhodo-
bé dýchací obtíže, přetrvávající přes opakovaná vyšetření a léčbu 
v různých specializovaných ambulancích. Někdy žádají o vyšetře-
ní dítěte rodiče, kteří mají zkušenost s astmatem buj sami u sebe 
anebo u někoho blízkého v rodině a pozorují u svého syna či dcery 
astmatické příznaky. Nezřídka vyšetřujeme také děti, které jejich 
praktický lékař na naše oddělení odmítá doporučit.

Nejčastějším důvodem odeslání dětských pacientů na naše od-
dělení jsou časté respirační infekty, včetně diagnózy „recidivují-
cích bronchopneumonií“, většinou opakovaně léčené antibiotiky, 
dále kašel a dušnost po námaze. Rodiče pozorují, že dítě fyzicky 
nestačí svým vrstevníkům a mnohdy přizpůsobuje své denní ak-
tivity, včetně pohybových, svému zdravotnímu stavu. Vyšetřuje-
me a léčíme děti schopné spirometrického vyšetření, tj. od 3 let 
věku. Naší nejčastější diagnózou v dětském věku je asthma bron-
chiale. V současnosti máme pro astma dispenzarizováno 103 dětí, 
tj. 1,59 % z celkového počtu u nás dispenzarizovaných pacientů 
s astmatem (5 000), což je 3,91 % z celkového počtu dispenzari-
zovaných dětí v pneumologických terénních ambulancích v ČR 
(ÚZIS 2006).

Diagnostika, diferenciální diagnostika a terapie astmatu u dětí 
do 14 let věku má svá specifika (zvláště diagnóza u dětí mlad-
ších pěti, respektive tří let), neboU dítě především není zmenše-
ný dospělý.

Obecně je diagnóza astmatu postavena na výskytu příznaků 
kompatibilních s astmatem a průkazu variability a reverzibility 
bronchiální obstrukce (GINA 2006 a, b, c). Tento diagnostický 
požadavek předpokládá spirometrické vyšetření a monitorování 
funkce plic a bronchiální hyperreaktivity, což je limitováno kromě 
jiného věkem dítěte. I když se v literatuře uvádí, že spirometrické-
ho vyšetření jsou schopny děti od 5 let věku, naše praxe potvrzuje 
klinickou zkušenost astmatologů-pediatrů, že spíše než na kalen-
dářním věku dětí záleží na věku mentálním, na jejich šikovnosti, 
na zkušenostech zdravotních sester, které spirometrická vyšetře-
ní provádějí, a na vhodném softwarovém vybavení počítače, tj. na 
animačních programech pro děti.

Praktický lékař pro děti a dorost by měl pomýšlet na možnou 
diagnózu astmatu, pokud je u dítěte přítomen alespoň jeden ze 
dvou velkých rizikových faktorů pro vznik astmatu (astma u ro-
dičů, ekzém dítěte) a zároveň dva ze tří malých rizikových fakto-
rů (eozinofílie v krvi, pískoty mimo virózy, alergická rýma) – viz 
tabulka (GINA 2006 a). Pak by měl lékař dítě odeslat do specia-
lizované ambulance, která by měla diagnózu astmatu verifikovat 

velké rizikové faktory malé rizikové faktory

� astma rodičů � eozinofílie

� ekzém dítěte � pískoty mimo virózy

� alergická rýma

1 ze 2 velkých + 2 ze 3 malých ≅ astma

Tabulka: Velké a malé rizikové faktory podporující diagnózu 
astmatu
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a precizovat. Při diagnostických rozpacích stále zůstává velmi uži-
tečným nástrojem pro běžnou klinickou praxi provedení terapeu-
tického testu, kdy je dítě po dobu alespoň tří měsíců léčeno ade-
kvátní dávkou inhalačních kortikosteroidů (IKS) a podle potřeby 
inhalačními beta2-agonisty s rychlým nástupem účinku (RABA). 
Pokud dojde k ústupu příznaků po zahájení léčby, nebo k jejich nové 
manifestaci po vysazení léčby, je diagnóza astmatu velmi pravdě-
podobná (GINA 2006 a).

Kazuistika č. 1 
Pětiletá dívka, poprvé vyšetřena na našem oddělení v květnu 

2006 na žádost matky (zdravotní sestra). 
Rodinná anamnéza: Otec je alergik. 
Osobní anamnéza: Bývá často nemocná, kašle zejména v noci, 

občas má hvízdavé dýchání. S opakovanými respiračními infekty 
(asi 10krát ročně) se léčí u praktické dětské lékařky, téměř vždy 
dostává antibiotika. Od jara 2005 dochází na alergologii, od naro-
zení má atopický ekzém, prokázanou alergii na pyly travin, obilí 
a na roztoče. Dostává Aerius susp 2,5 ml 1krát denně.

Matka žádá vyšetření pro výše uvedené obtíže, trvající 3 roky. 
Objektivně na plicích normální fyzikální nález, akce srdeční 

pravidelná, ozvy čisté, ohraničené.
Sumační snímek hrudníku s normálním nálezem. Spiromet-

rie+bronchodilatační test (BDT) se 400 µg salbutamolu přes in-
halační nástavec prokázaly obstrukci v periferních dýchacích ces-
tách. BDT byl signifikantně pozitivní a obstrukce plně reverzibilní 
(obr. č. 1).

Diagnóza: Asthma bronchiale, lehké perzistující.
Léčba: Singulair Junior tbl 5 mg 0-0-1, Ventolin N aer. podle 

potřeby přes Aerochamber.
Po měsíční léčbě vymizely všechny příznaky, pacientka se cítí 

výborně, Ventolin N aer. používala pouze na začátku léčby, pak už 
ho nepotřebovala. Nemocnost výrazně poklesla, antibiotika užívala 
za poslední rok pouze jednou při bakteriální exacerbaci astmatu. 
Spirometrické hodnoty se zcela normalizovaly (obr. č. 2).

VAŠE DÍTĚ MÁ ASTMA

Obr. č. 1: Kazuistika č. 1: Spirometrie + BDT (květen 2006)
Zlepšení VFC – o 18 % výchozí hodnoty, FEV1 – o 19 % vý-
chozí hodnoty

Obr. č. 4: Kazuistika č. 2: Spirometrie po léčbě (květen 
2007) FVC – 97 % n. h., FEV1 – 109 % n. h.

Obr. č. 3: Kazuistika č. 2: Spirometrie + BDT (květen 2006)
Zlepšení FVC – o 6 % výchozí hodnoty, FEV1 – o 5 % výcho-
zí hodnoty

Obr. č. 2: Kazuistika č. 1: Spirometrie po léčbě (červe-
nec 2007) FVC – 106 % náležité hodnoty (n. h.), FEV1 – 
111 % n. h.
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Kazuistika č. 2
Šestiletý chlapec z dvojvaječných dvojčat (sestra je podle matky 

zdráva). Přichází k vyšetření v květnu 2006 na doporučení praktické 
dětské lékařky v doprovodu matky, která pracuje jako úřednice.

Rodinná anamnéza: Otec je z atopické rodiny, matka má astma, 
středně těžké perzistující.

Osobní anamnéza: Má atopický ekzém, ze spec. IgE má pro-
kázanou pozitivitu na psy, kočky, pyl pelyňku a mléko. Léčí se na 
alergologii, užívá Zyrtec 10 kapek na noc. Je častěji nemocný, v po-
sledním roce užíval antibiotika třikrát. Po fyzické námaze má ka-
šel a je dušný, klidové obtíže nemá. V noci mimo respirační infekt 
nemá problémy. 

V době vyšetření je bez obtíží. Objektivně je klidově eupnoic-
ký, na plicích nález ojedinělých exspiračních pískotů, srdeční akce 
je pravidelná, ozvy čisté, ohraničené. Sumační snímek hrudníku 
s normálním nálezem. Na spirometrii s BDT se 400 µg salbutamo-
lu přes inhalační nástavec byla prokázána lehká obstrukce s ma-
ximem v periferii, křivka průtok-objem (F/V) má obstrukční tvar, 
obstrukce není plně reverzibilní (obr. č. 3).

Diagnóza: Asthma bronchiale, středně těžké perzistující.
Léčba: Singulair Junior tbl 5 mg 0-0-1, Ventolin N aer. podle 

potřeby přes Aerochamber, Zyrtec tbl ½-0-0.
Od nasazení léčby zmizely ponámahové obtíže, celý rok nebyl 

nemocný, cítí se dobře, má výborné ventilační hodnoty (obr. č. 4).
Dva dny po prvním vyšetření chlapce přivádí matka i dceru, 

o které uváděla, že je zdravá. Uvědomila si, že i dcera mívá kašel 
a je velmi často léčena pro respirační infekty u praktické dětské 
lékařky. Vyšetření dcery prokázalo astma, lehké perzistující, a byla 
zahájena léčba.

Kazuistika č. 3
Dvacetiletá dívka poprvé přichází k vyšetření v dubnu 2006 

na doporučení praktické lékařky. Studuje vysokou školu pedago-
gickou. Nekouří.

Rodinná anamnéza: Bez atopie.
Osobní anamnéza: Má astma od dětství, léčila se asi jen do svých 

10 let na alergologii, potom u praktické dětské lékařky. V současné 
době se neléčí nikde, její matka (lékařka!?) odmítla léčbu astmatu 
inhalačními kortikosteroidy a při obtížích jí dává Syntophylin drg. 
Od dětství má ekzém a mívá i rýmu, také neléčené. Dýchací obtíže 
jsou nejhorší od jara do podzimu.

K vyšetření přichází dušná, má známky těžkého ekzému po ce-
lém těle. Na plicích nález exspiračních pískotů a vrzotů, exspirium 
není prodlouženo. Na srdci klidná a pravidelná akce, ozvy jsou čisté, 
ohraničené. Zadopřední a pravý boční sumační skiagram hrudníku 
s normálním nálezem. Spirometrie s BDT se 400 µg salbutamo-
lu prokázala těžkou obstrukci s redukcí usilovné vitální kapacity 
(FVC). BDT není signifikantně pozitivní (obr. č. 5). Saturace he-
moglobinu kyslíkem 97 %.

Diagnóza: Asthma bronchiale, těžké perzistující.
Léčba: Seretide Diskus 50/500 µg 1-0-1, Flixonase nasal 1-0-0, 

Ventolin N aer. podle potřeby.
Při kontrole za týden se objektivně cítí lépe, došlo ke zlepšení 

plicních funkcí, ale přetrvává středně těžká obstrukce. V současné 
době je bez obtíží, k úplné normalizaci plicních funkcí však nedo-
šlo, má mírnou obstrukci v periferii (obr. č. 6). Známky ekzému 
má stále po celém těle, nejvýraznější v obličeji, přes naše opako-
vaná doporučení však odmítá jeho léčbu. Diagnózu astmatu snad 
přijala, léky užívá pravidelně, na kontroly chodí.

Diskuse:
Asthma bronchiale u dítěte vnáší do rodiny řadu problémů 

a může být rizikovým faktorem pro její špatné fungování. Zname-
ná větší objem každodenní péče o astmatické dítě, větší finanční 
náklady související s nemocí a její léčbou. Problémem je určitě 
také nepředvídatelnost dlouhodobého vývoje a prognózy astmatu 
a obtíže, kterými dítě trpí (Renzoni et al. 1999). I u dětského pa-
cienta působí chronická nemoc na jeho psychiku. Může mít strach 
z opakovaného zhoršení stavu, z hospitalizace, dokonce strach 
o život. Některé děti se hůře zapojují do kolektivu vrstevníků, ne-

VAŠE DÍTĚ MÁ ASTMA

Obr. č. 6: Kazuistika č. 3: Spirometrie po léčbě (červenec 
2007) FVC – 114 % n. h., FEV1 – 87 % n. h.

Obr. č. 5: Kazuistika č. 3: Spirometrie + BDT (duben 2006)
Zlepšení FVC – o 14 % výchozí hodnoty, FEV1 – o 2 % výcho-
zí hodnoty
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stačí jim při hře nebo při sportu a stydí se na veřejnosti používat 
záchranný lék.

Reakce rodičů na stanovení diagnózy astmatu a zahájení léč-
by jsou různorodé a pro nás zdravotníky, zvyklé na reakce námi 
přímo léčených dospělých pacientů nebo jejich rodin, často velice 
překvapivé. Část rodičů diagnózu astmatu vůbec nepřijme („to není 
astma, vždyA jen někdy kašle nebo nestačí s dechem, nebo se několikrát za 
noc probudí a krátce kašle a píská“) – jejich rodičovská compliance je 
nulová. Druhá skupina diagnózu přijme, protože však nemocné 
dítě „omezuje činnost rodiny“, po vymizení příznaků preventivní 
protizánětlivou léčbu vysadí a přestávají navštěvovat zdravotnické 
zařízení – jejich rodičovská compliance je špatná. Třetí část rodičů 
diagnózu přijme („konečně na to někdo přišel“), spolupracují se zdra-
votníky a dodržují léčebný režim – jejich rodičovská compliance je 
dobrá. Nemocné dítě, zvláště dítě v předškolním či mladším školním 
věku, je zcela závislé na rodičích, kteří ho musejí přivést k vyšetře-
ní, interpretují příznaky jeho nemoci (velice často je bagatelizují), 
rozhodují, zda se dítě bude léčit a zda mu léky budou dlouhodobě 
podávat nebo dohlížet, aby si je pravidelně bralo. Epidemiologic-
ká studie Renzoniho z roku 1999 (získal 21 068 párových odpově-
dí od adolescentů ve věku 13–14 let a jejich rodičů na 10 otázek 
týkajících se příznaků astmatu, rinitidy a ekzému) ukázala velký 
rozdíl mezi odpovějmi dětí a rodičů. Podle odpovědí adolescentů 
byl výskyt příznaků astmatu a rinitidy signifikantně vyšší, než uka-
zovaly odpovědi jejich rodičů – v některých případech až o 100 % 
(Renzoni et al. 1999).

Závěr
Tři různé matky, tři různé přístupy k chronicky nemocnému 

dítěti. První matka, pečlivá a starostlivá, byla ráda, že po několika 
letech vyšetřování a léčení bylo astma konečně diagnostikováno 
a byla zahájena účinná terapie. Druhá matka, sama astmatička, 
podcenila příznaky u obou dětí („jsou jen často nemocní, jenom ob-
čas kašlou“); diagnózu astmatu dnes snad již přijala, ale občas ne-
dodržuje léčebný režim, přichází s dětmi pozdě a přerušuje jim 
preventivní, respektive astma kontrolující léčbu. Třetí matka, 

Eva Feketeová
LERYMED spol. s r. o.
Oddělení respiračních nemocí
E-mail: Feketeova@Lerymed.cz

VAŠE DÍTĚ MÁ ASTMA

třebaže je lékařka, diagnózu i léčbu astmatu u svého dítěte zce-
la odmítla, dceru nenechala léčit a výsledkem je těžké perzistu-
jící astma nyní již dospělé ženy, která byla astmatem celé dětství 
omezována, nezapadla do kolektivu vrstevníků, raději byla sama, 
nemohla sportovat.

K základním pilířům vedení astmatu patří i edukace, a to nejen 
samotného nemocného, ale také členů jeho rodiny či osoby, která 
se o astmatického pacienta stará (GINA 2006 a, b, c). V dětském 
věku jsou těmito „třetími osobami“ rodiče a prarodiče. Je třeba na-
učit se otevřeně komunikovat také s nimi, což mnohdy vyžaduje 
od zdravotníků velkou dávku asertivity. Na prvním místě je zdraví 
dítěte, v tomto případě astma pod kontrolou, o tom je však nutno 
přesvědčit především rodinu dítěte. 
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Rarita

Nebezpečné křivky
Martina Vašáková

V dnešní raritě jsem si vybrala téma, které je vyloženě moderní 
a které bude asi do budoucna přetřásáno častěji než raritně. Stá-
le více žen i mužů chce být totiž přímými konstruktéry své krá-
sy, a to až do takových důsledků, že rádi pomohou přírodě tam, 
kde byla skoupá na křivky. Nemám tím na mysli pouze ňadra, ale 
i zadnice, tváře, rty a dokonce i pohlavní ústrojí. Jak jste již jistě 
uhodli, hovořím o silikonu. V plastické chirurgii a kosmetologii je 
využíván ve formě tekutého silikonu k augmentačním procedurám 
v různých oblastech lidského těla a ve formě zaobalené do různě 
velkých kapsiček, které se pak používají hlavně při modelaci po-
prsí u žen i mužů. Málokdo si však uvědomí nebezpečnost těchto 
zákroků v situaci, kdy se pro daný výkon rozhoduje.

Silikon byl zvolen pro kosmetologii a kosmetickou chirurgii 
vzhledem ke svým vlastnostem: inertnosti s minimální schopností 
vyvolat tkáňovou reakci, teplotní stálosti, malému povrchovému 
napětí a minimálním změnám v čase (minimální degradovatel-
nosti). Jak se však ukázalo, není tento materiál tak zcela neškod-
ný a může vyvolat i fatální komplikace.

Co se týče nevypočitatelnosti a nebezpečnosti, zcela jasně 
vede tekutý silikon, který po aplikaci může vyvolat tzv. siliko-
nový syndrom. Klinicky se tento syndrom manifestuje dušností, 
horečkou, kašlem, hemoptýzou, bolestí na prsou, alveolární he-
moragií a poruchou vědomí. Radiologický nález je obvykle cha-
rakterizován oboustranným obrazem skvrnitých infiltrátů, his-
tologicky jsou prokazatelné silikonové emboly. Doba latence od 
kosmetické procedury k symptomům bývá většinou krátká, ale 
je popsáno i 30 let do prvních příznaků. Manifestace provázená 
pouze respiračními symptomy vede obvykle k úzdravě, avšak pří-
pady s neurologickými symptomy bývají ve 100 % fatální. Klinický 
obraz je velmi podobný tukové embolii. Celková mortalita je 24% 

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

navzdory léčbě. Pro diagnózu je důležitý údaj o augmentační pro-
ceduře v anamnéze a průkaz syndromu alveolární hemoragie se 
stavem klinicky podobným tukové embolii. V bronchoalveolární 
laváži jsou kromě erytrocytů zachytitelné i alveolární makrofágy 
vyplněné velkými pleomorfními cytoplazmatickými inkluzemi 
odpovídajícími částečkám silikonu. Perfuzní plicní scan prokáže 
mnohočetné výpady kompatibilní s plicní embolizací. Nejriziko-
vější skupinou, podstupující často ilegální augmentační procedury, 
jsou transsexuálové, kteří si nechávají aplikovat (často neprofe-
sionálně) větší množství silikonu do prsou k vytvoření ženských 
křivek. Z této skupiny se rekrutuje i největší množství těch, kteří 
kosmetickou péči nepřežili.

Silikon zaobalený do různých implantátů embolizační přího-
dy způsobit nemůže, pokud nedojde k ruptuře obalu – opakova-
ně se však spekuluje o možném vyvolání nemocí pojivové tkáně 
u dlouhodobých nositelů těchto implantátů.

Tak co, ještě plánujete architektonické zákroky na svém těle?

Literatura:
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MUDr. Martina Vašáková
Pneumologická klinika 1. LF UK a FTNsP
Vídeňská 800
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26. září 2007 se sešla přibližně stovka lékařů na 12. ročníku 
odborného semináře organizovaného Olivovou dětskou léčebnou 
v Říčanech u Prahy pod odborným vedením prim. MUDr. Hany 
Maršálkové. Seminář byl určen lékařům se zájmem o problema-
tiku pediatrické alergologie a tomu odpovídal i výběr odborného 
programu a složení přednášejících.

MUDr. Petr KoUátko z Kliniky dětí a dorostu 1. LF UK v Praze 
prezentoval na několika zajímavých kazuistikách své zkušenosti 
s léčbou středně těžkých a těžkých pneumonií u dětí. 

MUDr. Ester Seberová se věnovala tradičnímu tématu vztahu 
asthma bronchiale a chronické rýmy. Premisou přednášky byly ně-
které závěry ARIA. Alergická rýma a astma jsou společným one-
mocněním dýchacích cest, které mají obdobné spouštěče i medi-
átory zánětu, liší se však stavbou cílových tkání, a proto je reakce 
na tyto podněty odlišná. Autorka zdůraznila, že existuje velká in-
terindividuální variabilita projevů onemocnění. Podle klinických 
studií má 80–90 % astmatiků alergickou rýmu a u osob s alergickou 
(ale i nealergickou) rýmou se častěji než v obecné populaci vyvine 
astma. Různé studie prokazují u astmatiků různý podíl alergické 
i nealergické rýmy, rizikovým faktorem pro vznik astmatu je však 
jak rýma alergická, tak chronická nealergická rýma. Řada rizik vy-
plývá také z podcenění rýmy lékaři i samotnými pacienty.

Mimořádně zajímavou částí přednášky dr. Seberové byly závěry 
průzkumu, ve kterém autorka analyzovala výsledky sledování pa-
cientů ve své ambulanci. Toto zkoumání na vzorku 773 pacientů 
léčených pro astma (653 alergici, 120 nealergici) potvrdilo výskyt 
rýmy u 89 % pacientů s asthma bronchiale. U alergiků byla rýma 
současně přítomna v 95 %, u nealergiků v 55 %. Rozdíly autorka 
detekovala i vzhledem k typu senzibilizujícího alergenu u alergi-
ků. Ve většině případů rýma předchází vzniku astmatu, autorka 
navíc na vzorku svých pacientů prokazuje, že se liší doba do vzni-

ku astmatu v závislosti na tom, zda je pacient alergik či nikoliv, 
a také na druhu a typu senzibilizujícího alergenu. 

Prim. MUDr. Martin Fuchs z dětského oddělení FN Na Bulovce 
ve své velmi přehledné, didakticky propracované a i lékařům-ne-
alergologům odborně dostupné přednášce zpracoval téma cross 
reactivity, tedy schopnosti protilátek vázat se (nebo reagovat) na 
jiný antigen, než který stimuloval jejich produkci. Přednáška se 
neomezila na vysvětlení principů vzniku zkřížených reakcí, ale 
definovala i jejich diagnostické a terapeutické důsledky.

Pohybové léčbě a rehabilitaci u dětí s respiračními choroba-
mi byla věnována prezentace PaedDr. Libuše Smolíkové z Kliniky 
rehabilitace FN Motol. Autorka zdůraznila souvislost dýchacího 
a posturálního systému, seznámila posluchače s teoretickými prin-
cipy, ze kterých vychází při rehabilitaci, a v hlavní části přednášky 
prezentovala řadu technik respirační fyzioterapie. Velmi užitečné 
byly videosekvence, které názorně ukazovaly zásady a základní 
způsoby práce s pacienty.

Poněkud exotickému tématu byla věnována závěrečná před-
náška MUDr. Zdeny Manjákové z Infekční kliniky FN Na Bulovce. 
Posluchači měli možnost se na řadě nesmírně zajímavých kazuis-
tik seznámit s tropickými a subtropickými chorobami, se kterými 
se, díky rozvoji cestovního ruchu v posledních desetiletích, za-
čínáme setkávat i u nás. Choroby, většině tuzemců známé spíše 
z cestopisů nebo dobrodružné literatury než z lékařské praxe či 
odborných časopisů, jako malárie, horečka dengue, cholera, spavá 
nemoc a další defilovaly před posluchači v řadě případů léčených 
na Infekční klinice – autorčině pracovišti.

Účastníci semináře měli možnost seznámit se také s provo-
zem a prostorami Olivovy dětské léčebny. 13. ročník odborného 
semináře se na stejném místě uskuteční 26. září 2008.

Karel Vízner

Pro příští číslo časopisu připravujeme reportáž o Olivově dětské léčebně.

Alergologové a pediatři na odborném jednání 
v Olivově dětské léčebně v Říčanech

Ohlédnutí…
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Kapitoly z historie

Albert Léon Charles Calmette
(12. července 1863 – 29. října 1933)

Zdaleka ne každému vědci se podaří, aby byly jeho jménem 
pojmenovány předměty jeho zkoumání nebo způsob ochrany před 
určitou chorobou. Francouzskému lékaři, bakteriologovi a imuno-
logovi, se splnilo obojí – očkovací látka proti tuberkulóze se jmenu-
je Bacillus Calmette-Guérin (BCG) a samotná metoda očkování proti 
TBC je nazývána kalmetizací. Navíc i jím vynalezené antisérum proti 
hadímu uštknutí vědci označují jako Calmettovo sérum.

Albert Calmette se narodil v Nizze. Původně se chtěl stát ná-
mořníkem, po vážném onemocnění se však musel tohoto snu vzdát. 
V roce 1881 se přihlásil na Školu pro námořní lékaře v Brestu. O tři 
roky později se stal ve svých 21 letech lékařským pomocníkem 
na lodi plující na Dálný východ. U Námořního lékařského sboru 
v Hongkongu se věnoval zejména studiu malárie. Získané poznatky 
uplatnil i při dokončení studia medicíny, jež uzavřel v roce 1886. 
Služebně byl přidělen do Saint-Pierre a Miquelonu, následně slou-
žil v západní Africe – v Gabonu a francouzském Kongu. Také zde 
se zabýval studiem malárie, navíc pak i spavé nemoci a pellagry 
(choroby vzniklé z nedostatku vitamínu B2, nazývané též lombard-
ským malomocenstvím).

Po svém návratu do Francie v roce 1890 se Calmette setkal se 
slavnými francouzskými vědci Louisem Pasteurem (1822–1895) 
a Emilem Rouxem (1853–1933), který byl jeho profesorem v kurzu 
bakteriologie. Pasteur mu ihned nabídl místo ve svém ústavu v Pa-
říži a o rok později jej pověřil založením první zámořské pobočky 
Pasteurova ústavu v Saigonu v tehdejší francouzské Indočíně (dneš-
ním Vietnamu). Zde se Calmette zaměřil na nově vznikající obor 
– toxikologii, která významně souvisí s imunologií. Zkoumal zmijí 
a včelí jed, otravy rostlinami a také šípový jed (kurare). Organizo-
val zde rovněž výrobu očkovacích látek proti neštovicím a vzteklině 
a věnoval se výzkumu cholery, ale také problému kvašení (fermen-
tace) opia a rýže. V době svého pobytu v Indočíně spolupracoval 
s Alexandrem Yersinem (1893–1943) na vzniku prvního séra proti 
dýmějovému moru – podařilo se jim dokázat, že toto sérum zastaví 
infekci u pokusných zvířat (morčat a potkanů). 

Od roku 1894 se systematicky věnoval problému hledání séra 
proti hadímu uštknutí. Tento jeho zájem byl náhodně vyvolán darem 
soudku s 19 prudce jedovatými hady. Sérum odebíral z naočkova-
ných koní. Výsledky svého bádání uveřejnil v práci nazvané prostě 
„Hadí jed“, vydané v roce 1896. Jeho objevu později využil brazilský 

lékař Vital Brazil (1865–1950) z ústavu Butantan v Sao Paulu, kte-
rý vyvinul několik dalších sér proti jedu hadů, štírů a včel. V tomto 
období také Calmette začal budoval filiálku Pasteurova ústavu pro 
severní Francii ve městě Lille. Na zdejší lékařské fakultě pak půso-
bil dlouhá léta (1895–1917) jako profesor hygieny a bakteriologie. 
V roce 1901 tu zřídil první protituberkulózní poradnu a pojmeno-
val ji po Emilu Rouxovi. O tři roky později založil tzv. Severní ligu 
proti tuberkulóze, která zde působí dodnes.

V roce 1897 se v Pasteurově ústavu v Lille setkal s veterinár-
ním lékařem Camillem Guérinem (1872–1961) a společně se za-
čali dlouhodobě věnovat problému nalezení vakcíny proti tuber-
kulóze. První práce obou badatelů v této oblasti pocházejí z roku 
1906. Navazují na své předchůdce: německý mikrobiolog Robert 
Koch (1843–1910) již v roce 1882 zjistil, že původcem TBC je bacil 

Josef Švejnoha
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tuberkulózy, Louis Pasteur objevil metodu postupného oslabování 
virulence pasážováním kmenů. Právě v roce 1906 Guérin zjistil, že 
imunita proti tuberkulóze souvisí s přítomností bacilu tuberkulózy 
v krvi. Calmette následně použil Pasteurův postup a zkoumal, jak 
by se imunita projevovala po aplikaci zředěného hovězího bacilu, 
naočkovaného pokusným zvířatům. Zředění bylo dosaženo kultivací 
v substrátu kyseliny žlučové, a to díky nápadu norského badatele 
Kristiana Feyera Andvorda (1855–1934).

Následujících 13 let (1908–1921) po 230 pasážích za nepřízni-
vých růstových podmínek na bramboru s glycerinem a hovězí žlučí 
vypěstovali nový kmen, který ztratil značnou část virulence pro po-
kusná zvířata i člověka. Důležité bylo, že jejich výzkum mohl po-
kračovat i v nelehkých podmínkách první světové války. 

Poprvé Calmette použil svoji novou vakcínu v roce 1921 u no-
vorozence matky s prokázanou tuberkulózou, kterému ji perorálně 
podal ve třech dávkách (třetí, pátý a sedmý den po narození) po 
2 mg. Ohrožení novorozence bylo o to větší, že měl po smrti matky 
žít v domě své tuberkulózou nemocné babičky. Očkování nevyvolalo 
žádné komplikace a dítě u své babičky vyrostlo v plném zdraví. Ještě 
v roce 1921 byl tento kmen na počest objevitelů pojmenován jako 
Bacille bilie Calmette-Guérin, o tři roky později pak pro zestručnění 
jako Bacillus Calmette-Guérin (BCG). V roce 1924 Calmette rozdělil 
bezplatně očkovací látku lékařům a porodním asistentkám a do roku 
1925 bylo ošetřeno 1 317 kojenců, z nichž 586 bylo v těsném kon-
taktu s tuberkulózou. Jenom 10 dětí zemřelo, a to v prvních šesti 
měsících života. Dodejme, že v Československu byla tato vakcína 
poprvé použita v roce 1925.

Otázkám tuberkulózy a použití BCG vakcíny věnoval Calmette 
své dvě odborné práce – „Experimentální výzkum tuberkulózy“ (1907) 
a „Preventivní vakcinace proti TBC pomocí BCG“ (1925). V této sou-
vislosti připomeňme i další jeho významnou práci, kterou nazval 
„Příručka mikrobiologické a sérologické techniky“ (1925). 

V roce 1928 byla tato vakcína přijata zdravotním výborem 
tehdejší Společnosti národů (dnešní Organizace spojených náro-
dů – OSN) a od té doby se postupně používá pro plošné očkování. 
I když Calmettova autorita mezi mikrobiology byla veliká, přesto 
se jeho vakcína prosazovala se značnými obtížemi a musel za ni až 
do své smrti tvrdě bojovat.

Jedním z důvodů tohoto boje byl i vážný nezdar očkovacího 
programu, ke kterému došlo v roce 1930 v německém městě Lü-
becku. Zde dostalo celkem 250 dětí očkovací látku BCG, která byla 
zřejmě nešUastnou náhodou smíšena s virulentním kmenem. Čtvr-
tina očkovaných dětí zemřela, více než polovina byla postižena kli-
nickou tuberkulózou a téměř pětina dětí získala tuberkulinovou 
alergii. Odpůrci BCG očkování ihned začali tvrdit, že se v očkovací 
látce vytvořily virulentní mutanty tuberkulózních bacilů – na tuto 
možnost upozorňoval americký bakteriolog Strashimir Alburtus 
Petroff (1882–1948). Takový názor však Calmette a Guérin roz-
hodně odmítli. Vyšetřovací komise skutečně zjistila, že v Lübecku 
došlo k neúmyslné záměně a dětem byla namísto vakcíny s osla-
beným kmenem bakterií hovězího typu (typus bovinus) podána 
kultura virulentních bakterií typu lidského (typus humanus). Obě 
kultury byly totiž bohužel uskladněny ve stejné laboratoři. Ředitel 
ústavu byl za toto pochybení postaven před soud a potrestán, ale 
důvěra v novou očkovací metodu byla vážně otřesena. Následně 
byla přijata zásada, že živé vakcíny nikdy nesmí být připravovány 
v laboratoři, kde se pracuje s virulentními bakteriemi. Hromadné 

očkování dětí bylo v mnoha zemích obnoveno po roce 1932, kdy již 
byly techniky výroby vakcíny vyvinuté v Paříži bezpečnější. I přes-
to byl Calmette, který zemřel o rok později, touto tragickou udá-
lostí hluboce zasažen.

Velký zájem o očkování proti TBC se objevil bezprostředně po 
skončení druhé světové války v souvislosti se zvýšeným nebezpečím 
masového šíření tuberkulózy (jen v prvních třech letech po válce 
bylo ve východní Evropě očkováno více než 8 milionů dětí). Po roce 
1948 nastal výrazný vzestup počtu očkovaných jedinců na základě 
prohlášení I. mezinárodního sjezdu o BCG v Paříži. Další velkou 
očkovací kampaň organizovala Světová zdravotnická organizace ve 
spolupráci s dalšími institucemi v letech 1948–1951. V jejím rám-
ci bylo tuberkulinovým testem vyšetřeno téměř 30 milionů osob 
a bezmála 14 milionů lidí bylo očkováno.

V roce 1963 statistiky uváděly, že jen do tohoto roku bylo vak-
cínou proti TBC očkováno více než 200 milionů lidí na celém světě. 
Kalmetizace je dnes úspěšně aplikována ve třech čtvrtinách všech 
zemí pěti kontinentů a má zejména v rozvojových státech nezastu-
pitelné místo v prevenci onemocnění tuberkulózou (od počátku 
jejího používání jí byla očkována více než miliarda lidí). Konkrét-
ní údaje hovoří o tom, že se BCG vakcína používá v pravidelném 
očkování v 64 zemích a doporučuje se v dalších 118 státech. Z vel-
kých epidemiologických studií vyplývá, že imunizace chrání asi 
80 % očkovaných a že ochranný účinek vakcíny trvá nejméně 12 let. 
V řadě výrobních laboratoří byly připraveny subkmeny odvozené 
z původního vakcinačního BCG kmene. Snahou bylo, aby tyto nové 
subkmeny ztratily zbytkovou invazivnost a zachovaly si původní 
účinnost. Všechny v současné době používané výrobní kmeny jsou 
registrovány a schváleny Světovou zdravotnickou organizací. Nej-
častěji se dnes k očkování používají čtyři kmeny: Pasteur 1173 P2, 
Tokyo 172, Copenhagen 1331 a Glaxo 1077.

Vakcína BCG se zkoušela také proti jiným chorobám. Zjisti-
lo se, že má určitý malý účinek i v případě malomocenství (cca 
26 %) a také se začala využívat v léčbě povrchových forem rakovi-
ny močového měchýře. Experimentovalo se s ní rovněž při léčení 
dia betu I. typu.

Bratr Alberta Calmetta – Gaston Calmette – byl vydavatelem 
známého francouzského listu „Figaro“ a je s ním spojen jeden vel-
ký skandál (byl v roce 1914 zavražděn manželkou francouzského 
ministra financí Henriettou Caillauxovou).

Závěrem dodejme, že Albert Calmette byl v roce 1919 jmeno-
ván zástupcem ředitele Pasteurova ústavu v Paříži a tuto funkci 
úspěšně zastával až do své smrti v roce 1933.

Mgr. Josef Švejnoha
U Kombinátu 39
100 00 Praha 10
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… z výročního kongresu Evropské respirační 
společnosti (ERS) ve Stockholmu
15. – 19. září 2007

gingem. I nejsenzitivnější vyšetření, pozitronová emisní tomogra-
fie (PET), má omezenou citlivost v oblasti CNS a uzlin, specificita 
mediastinálních uzlin je velmi malá a okultní metastázy PET ne-
zachytí vůbec. Přitom 85 % stadií I má okultní metastázy ve spá-
dových uzlinách. Je proto považováno za vhodné použít PET vyšet-
ření k odhalení suspektních metastáz v uzlinách mediastina a při 
pozitivitě PET nálezu uzliny ještě histologicky konfirmovat před 
rozhodnutím o léčbě. V případě negativních mediastinálních uzlin 
dle PET je doporučeno nádor resekovat s kompletní disekcí medi-
astina. V případě pokročilých nádorů s N2 uzlinami je doporuče-
na předoperační – neadjuvantní – chemoterapie, která může zlep-
šit délku přežití. V případě nádorů T1 N1 jsou zatím studie stran 
přežití s adjuvantní chemoterapií kontroverzní. V případě sublo-
bárních resekcí by se měly provádět preferenčně segmentektomie 
a nikoliv atypické resekce.

17. září mě uchvátil ranní blok týkající se nového konsenzu 
léčby pneumotoraxů. Profesor Noppen v úvodní přednášce zdů-
raznil nový trend v léčbě pneumotoraxů, a to příklon k ambulantní 
léčbě, pokud je to možné. Pneumotorax je klasifikován dle velikosti 
jako malý a velký – malý představuje parciální dehiscenci plíce od 
hrudní stěny a velký dehiscenci v celém rozsahu. Malý pneumotorax 
je doporučen pouze ke sledování, terapeuticky řešeny jsou jen pne-
umotoraxy velké, a to metodou SMA (Simple Manual Aspiration) 
malým katetrem napojeným na trojcestný ventil nebo Heimlicho-
vu chlopeň. Pacient se zavedeným malým katetrem napojeným na 
Heimlichovu chlopeň pak může jít domů a být léčen ambulantně. 

Byla jsem požádána šéfredaktorem časopisu, 
abych sestavila zprávu z každoročního kongresu. 
K návrhu jsem nejdříve přistupovala velmi rezervo-
vaně, ale nakonec jsem si řekla: „Proč ne? Alespoň 
si zopakuji to, co mě zaujalo“. Výběr je pochopi-
telně ovlivněn tím, co zajímalo mě, neboK všichni 
návštěvníci těchto velkých kongresů vědí, že není 
možné obsáhnout všechna sdělení, která se týkají 
oborů a podoborů našeho zájmu, natož ještě prů-
řezově vyslechnout sdělení ostatní.

První den kongresu se tradičně konaly postgra-
duální kurzy, které jsem neměla tu čest navštívit, 
a následně slavnostní uvítací ceremoniál s rautem. 
Odborná sdělení odstartovala v 8.30 druhého dne.

Já jsem ráno zakotvila na sekci „Granulom 
a geny“, kde jsem se dozvěděla některé překva-
pivé věci. Tvorba granulomu je totiž dle profesora 
Kunkela mediována nejen tzv. Th1 cytokiny, ale 
i cytokiny Th2 typu, které hrají při hojení granulomů velmi nega-
tivní roli. Je-li totiž granulom mediován pouze cestou chemokinu 
CXCL10 a cytokiny interferonem gamma (IFN-γ) a interleukinem 
12 (IL-12), může se zhojit ad integrum, bez tvorby jizevnaté tkáně. 
Působí-li však při tvorbě granulomu i IL-4, IL-13 a transformující 
růstový faktor beta (TGF-β), granulomy se dostávají do fáze chro-
nicity a pokud se hojí, tak méněcennou tkání jizevnatou. V přípa-
dě chronických jizvících se granulomů se stává mediátorem také 
IL-5, který pak způsobuje nápadnou příměs eozinofilů v tkáni gra-
nulomů.

Amicosante zdůraznil vliv genotypu na manifestaci granulo-
matózního zánětu u tuberkulózy, a to jak genotypu hostitele (geny 
N-RAMP, geny receptoru pro IFN-γ), tak i geny virulence myko-
bakteria. Rosenstiel se věnoval rizikovým genům u sarkoidózy, kde 
zdůraznil polygennost dědičnosti u tohoto onemocnění a význam 
linkage analýz a pozičního klonování. Vyzdvihl možnou roli poly-
morfního místa na chromozomu 6, SNP VS2076530, v dědičnosti 
sklonu k sarkoidóze.

Týž den mě pak zaujalo sympozium zaměřené na otázku reku-
rence nepokročilého bronchogenního karcinomu. U radikálně 
odoperovaných pa cientů s nepokročilým bronchogenním karcino-
mem (do stadia II) se objevuje rekurence ve 30–75 % případů. Ku-
příkladu v souboru pacientů z kliniky Mayo se objevila rekurence 
u 41 % pacientů a „median disease-free interval“ byl 11,5 měsíce, 
z toho byla rekurence lokální ve 20 % a vzdálená v 64 %. Relaps 
byl způsoben buT nedostatečnou léčbou, nebo suboptimálním sta-
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Drény by u primárních spontánních pneumotoraxů neměly být po-
užívány, pokud to není nutné. Výhodou použití tenkých katetrů je 
minimální bolestivost a možnost ambulantního ošetřování. Kontrol-
ní rentgenové vyšetření po evakuaci pneumotoraxu má cenu dělat 
až za několik hodin, aby byl prokázán i malý únik vzduchu.

Profesor Marquette v další přednášce popsal ambulantní ma-
nagement primárního spontánního pneumotoraxu. Zdůraznil, že 
britská a americká kritéria pro stanovení velikosti pneumotoraxu 
se liší (ACCP – American College of Chest Physicians popisuje 
parciální pneumotorax jako dehiscenci plíce od stěny hrudní v ape-
xu do 3 cm, ostatní pneumotoraxy jsou velké; BTS – The British 
Thoracic Society pak považuje pneumotorax za velký v případě 
kompletní dehiscence plíce od hrudní stěny v šířce 2 cm v axilární 
čáře). Obdobně se liší americký a britský přístup v managementu 
primárního spontánního pneumotoraxu. ACCP doporučuje jako 
první krok drenáž a BTS desuflaci a pak až po 4 hodinách při neú-
spěchu desuflace hrudní drenáž. Doporučeno je zavádět Seldinge-
rovou metodou malý katetr (8,5 F) a napojit na Heimlichovu chlo-
peň. Úspěšnost tohoto typu drenáže je 37 % za 6 hodin, 61 % za 
24 hodin, 66 % za 48 hodin a 85 % za týden. Jednoleté přežití bez 
rekurence je pak popsáno v 78 %. Pokud přetrvává únik vzduchu 
po 4 dnech, je indikována pleurodéza.

Pleurodézou u primárního spontánního pneumotoraxu se zabý-
vala přednáška Dusmeta. Indikací k chirurgické pleurodéze je reci-
diva primárního spontánního pneumotoraxu nebo výše popsaným 
postupem se nehojící první epizoda. K primárnímu chirurgickému 
řešení jsou indikováni pouze pacienti s rizikovým povoláním anebo 
se špatnou dostupností zdravotní péče (letušky, piloti, potápěči). 
Přístup k chirurgické pleurodéze cestou axilární z minitorakoto-
mie je preferován, neboK po přístupu videotorakoskopickém je po-
pisována 4krát častější rekurence. Pleurodézu autoři neprovádějí 
talkem, ale pomocí pleurektomie a pleurální abraze. Zmíněno bylo 
i chirurgické řešení u sekundárních pneumotoraxů. U restriktivních 
plicních nemocí je třeba zvážit, je-li nemocný kandidátem trans-
plantace, a domluvit se s transplantačním centrem, jakou meto-
du pleurodézy akceptuje. U nemocných s CHOPN a emfyzémem, 
zvláště v těžkém stavu, je preferována „bedside“ talková pleuro-
déza, v případě pacientů schopných operace pak pleurodéza a bu-
lektomie či unilaterální volumredukční operace (LVRS). Zdůraz-
něno bylo, že se nemá intrapleurálně aplikovat talek, pokud není 
plíce rozvinuta.

Týž den probíhal i zajímavý blok zaměřený na dětské inter-
sticiální plicní procesy (IPP). Clément uvedla ve své přednášce 
patogenezi vzniku dětských IPP, kdy vyzdvihla vliv interakce pro-
středí a disponujících genů, zdůraznila možnost většího časového 
odstupu od přechodu asymptomatického IPP do symptomatického; 
rozvoj dětských idio patických IPP je totiž většinou plíživý. Nutné 
je tudíž aktivní vyhledávání dětských pacientů s IPP a sledování 
vývoje jejich nemoci. Další přednáška tohoto bloku byla věnována 
zobrazovacím metodám dětských IPP, kdy je preferována tzv. MDCT 
(multidetekční výpočetní tomografie) s 1,5 mm spirálovou kolimací 
s HR algoritmem. Popsány byly různé vzorce intersticiálního posti-
žení v závislosti na lokalizaci v lobulu (intersticium centrilobulární, 
intralobulární, interlobulární, peribronchiální). Bylo uvedeno, že 
správná diagnóza je s pomocí CT stanovena v 46–75 % případů IPP 
u dětí (shoda s histopatologickým nálezem). Profesorka Langston 
uvedla patologické dělení dětských IPP, mezi které spadají vývojo-

vé vady, poruchy surfaktantu zakotvené v oblasti genů pro SP-SA, 
SP-C a ABCA, reaktivní IPP a poruchy růstu alveolů. 

Odpoledne pak ještě probíhalo sympozium na téma mediasti-
nální adenopatie u bronchogenního karcinomu. De Weverem 
byl zdůrazněn vhodný postup u pacientů s bronchogenním karci-
nomem před indikací k chirurgickému řešení. Pro iniciální staging 
zůstává vhodné CT vyšetření, kterým dobře určíme stadium T, není 
však specifické pro postižení uzlin nádorem. Většinou však pova-
žujeme v CT obraze mediastinální uzliny větší než 10 mm v příč-
ném průměru za podezřelé z metastáz. Lepší zobrazení možného 
postižení mediastinálních uzlin při bronchogenním karcinomu dává 
PET. Je významně senzitivnější než CT, má podstatně větší negativní 
prediktivní hodnotu. Pacienti s negativním PET v oblasti mediasti-
nálních uzlin mohou podstoupit plicní resekci, ale pacienti s po-
zitivním PET by měli před vlastní plicní resekcí absolvovat ještě 
mediastinoskopii k verifikaci případného postižení uzlin.

Van Raemdonck ve své přednášce zdůraznil nutnost invazivního 
stagingu mediastinálních uzlin. V první řadě můžeme uzliny ově-
řovat endoskopicky s pomocí endobronchiálního ultrazvuku nebo 
ezofageálního ultrazvuku. Ověřování uzlin musí být systematické, 
protože při jejich postižení se projevuje tzv. skip-fenomén. Dále se 
dají uzliny stážovat s pomocí cervikální mediastinoskopie, kdy je 
přístupných 5 skupin uzlin, lepší než klasická mediastinoskopie je 
pak videomediastinoskopie. Pokud máme předoperačně negativní 
uzliny na CT a nemáme PET, potom přistoupíme přímo k plicní re-
sekci pouze v případě nádoru T1, v ostatních případech provedeme 
nejprve mediastinoskopii, neboK už ve stadiu cT1 NO je následně 
pozitivních 9,5 % uzlin dle histologie. U levostranných nádorů je 
obvykle potřeba ke stážování uzlin (etáže 5, 6) parasternální přední 
mediastinotomie. Nové metody ke stážování mediastinálních uz-
lin jsou pak VAMLA (videoasistovaná mediastinoskopická lymfa-
denektomie) a TEMLA (transcervikální rozšířená mediastinosko-
pická lymfadenektomie).

V následující přednášce Hertha byly podrobně rozebrány vý-
hody a nevýhody jednotlivých vyšetřovacích metod při stážování 
mediastinálních uzlin, přičemž bylo shledáno, že endobronchiální 
ultrazvuk s transbronchiální punkcí uzlin má lepší výtěžnost než 
mediastinoskopie a měl by tudíž být prováděn preferenčně.

18. září jsem se účastnila bloku přednášek věnovaných genetic-
kému podkladu intersticiálních plicních procesů (IPP), jednak 
ze zájmu a jednak proto, že jsem zde měla i svou vlastní přednáš-
ku týkající se genových polymorfismů cytokinů u pacientů s plicní 
fibrózou (IPF) a jejich vztahu k HRCT skóre. Jinak v tomto bloku 
zazněla velezajímavá přednáška profesora Selmana na téma akce-
lerované formy IPF. Zabývala se rozdíly mezi tzv. rychlými a po-
malými progresory IPF a podezírala z rozdílné rychlosti progrese 
rozdílně exprimované geny v plicní tkáni u rychlých progresorů ve 
srovnání s progresory pomalými. Mezi geny suspektními z ovlivňo-
vání progrese IPF uvedl autor gen pro adenosinový receptor A2B 
a matrix metaloproteinázu 9 (MMP-9), které jsou zvýšeně expri-
movány u rychlých progresorů. 

V témž dni mě ještě zaujal blok věnovaný cirkulujícím proge-
nitorovým buňkám a plicní cirkulaci. Přednáška Peinada zdůraz-
ňovala roli těchto buněk v rozvoji plicní hypertenze. Při poškození 
endotelu se totiž tyto buňky vychytávají v poškozených místech, 
usidlují se ve stěně cévní a diferencují se do buněk hladkého svalu, 
čímž způsobují remodelaci plicních arterií. V souvislosti s tím zmí-
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nil autor možný mechanismus vzniku plicní hypertenze u CHOPN 
– při kouření se poškozuje endotel plicních cév, na poškozená mís-
ta nasedají progenitorové buňky a způsobují remodelaci cév a ná-
sledně plicní hypertenzi.

Fadini pak zmínil roli progenitorových endotelových buněk, 
které mají možnost diferenciace nejen do endotelových buněk, ale 
i do buněk hladkého svalu, kosterního svalu nebo myokardu a jsou 
pravděpodobně přítomny přímo ve stěně cévy, tudíž jsou při jejím 
poranění k dispozici přímo v místě léze. 

V polední pauze jsem se zúčastnila workshopu věnovaného 
přetlakové ventilaci metodami CPAP a BiPAP, který se zabýval 
jednak indikacemi těchto léčebných modalit a pak také typy přístro-
jů, které lze pro přetlakovou neinvazivní podporu ventilace použít. 
Součástí byla i praktická prezentace. 

Odpoledne probíhalo sympozium na téma IPF, přístupu k její 
diagnostice a léčbě. Costabel uvedl ve své přednášce dělení IPP 
a dále rozvedl diagnostický postup a roli HRCT ve vyšetřovacím 
algoritmu. HRCT dokáže určit diagnózu IPF s 90% specificitou 
a 79% senzitivitou, tudíž, pokud se jedná o onemocnění splňující 
tzv. malá a velká kritéria konsenzu Americké hrudní společnosti 
a Evropské respirační společnosti (ATS/ERS) s typickým HRCT 
obrazem, není chirurgická biopsie nutná, indikujeme ji pouze v pří-
padě netypických HRCT obrazů. Měli bychom se však vyvarovat 
plicních biopsií v terénu tzv. akutní exacerbace IPF (AE-IPF), kdy 
je tento zákrok spojen se značně vyšší mortalitou. Také snížení 
difuze pod 50 % zvyšuje významně mortalitu chirurgické biopsie, 

a to na 11 % z původních 1,4 %. Dále přednášející vyzdvihl rozdí-
ly mezi jednotlivými podtypy idiopatických intersticiálních pneu-
monií (IIP) s ohledem na jejich histopatologický obraz. Uvedl, že 
respirační bronchiolitida spojená s IPP (RB-ILD) by neměla patřit 
do skupiny IIP, neboK postihuje ve 100 % kuřáky, tudíž jde o one-
mocnění se známou etiologií.

Profesor Archer se zabýval ve své přednášce problematikou IPF 
s emfyzémem, která je podtypem IPF. Postihuje kuřáky, nebo ex-
kuřáky a má klinické příznaky a objektivní nález podobný IPF. Na 
HRCT však vidíme nejen obraz fibrózy – retikulaci a voštinovitou 
plíci, ale i centrilobulární a paraseptální emfyzém s bulami. Někdy 
je vidět typická distribuce radiologických změn: buly převážně kra-
niálně umístěné a ubývající kaudálním směrem, kde naopak přibývá 
známek plicní fibrózy s voštinou. Léčba je stejná jako u IPF. V druhé 
části přednášky byl potom popsán CPFE syndrom (kombinovaná 
fibróza a emfyzém) u pacientů s kolagenózami. U revmatoidní ar-
tritidy tento obraz vzniká povětšinou u pacientů-kuřáků.

Další přednáška japonských autorů byla věnována akutním exa-
cerbacím IPF. Jedná se o fenomén návaznosti akutních změn – alve-
olokapilárních lézí – na IPF v tzv. hypervaskularizovaných oblastech. 
30 % pacientů s IPF má v průběhu onemocnění AE-IPF. Pokročilá 
IPF je přitom k jejich vzniku náchylnější. AE-IPF jsou častější, než 
by se mohlo zdát, neboK ve studiích s N-acetylcysteinem (NAC) 
a IFN-γ je pozorován v placebo větvích větší výskyt tohoto fenomé-
nu. Jako biologický marker IPF lze použít epiteliální antigen KL-6/
MUC-1 a SP-D, které se u AE-IPF výrazně zvyšují. Klinická kritéria 
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AE-IPF zahrnují progredující dušnost, nové opacity typu mléčného 
skla na HRCT hrudníku a pokles paO2 oproti předchozím hodno-
tám. Jako léčba je doporučeno podávání antibiotik, pokud AE-IPF 
předcházela infekce, jinak intravenózně methylprednisolon a krytí 
SMP/TMX k prevenci superinfekce. Z novějších léčebných metod 
lze zkusit sivelestat sodný (Elaspol) používaný u akutních plicních 
poranění (ALI), adsorpci aktivovaných leukocytů na polymyxinové 
koloně a lecitinovanou superoxiddismutázu (SOD) jako antioxidant 
proti O2 radikálům a inhalaci H2 (proti OH radikálu).

Profesor du Bois se pak věnoval léčbě IPF. Poslední konsen-
zus ATS/ERS z roku 2000 doporučuje v léčbě IPF kombinaci kor-
tikoidů ve střední dávce s imunosupresivy – azathioprinem nebo 
cyklofosfamidem. Pomocí Cochranovy analýzy bylo retrospektiv-
ně vyhledáno od roku 1966 do dubna 2003 59 studií zabývajících 
se léčbou IPF a vhodných pro metaanalýzu, z toho 3 byly dobře 
hodnotitelné. Ze studií vyplynulo, že kortikoidy nejsou v léčbě IPF 
prokazatelně lepší než placebo. V současné době probíhající dlou-
hodobé studie zaměřené na efekt IFN-γ, pirfenidonu, bosentanu 
a NAC v léčbě IPF nejsou ještě ukončeny. V případě IFN-γ se dle 
dosavadního průběhu studie zdálo pravděpodobné, že tento cyto-
kin zlepšuje FVC a prodlužuje přežívání. Interim analýza prove-
dená v této studii (INSPIRE) však neprokázala zlepšení přežití, 
tudíž by se zatím neměl IFN-γ léčebně u IPF používat mimo stu-
die. V případě bosentanu mají profit z léčby pacienti s histologic-
ky ověřenou nepokročilou IPF, mající minimální podíl voštiny na 
HRCT hrudníku. Nejnovější studie jsou v poslední době zaměře-
ny na biomarkery IPF, signální cesty u IPF a rapamycin v léčbě IPF. 
Závěrem přednášky bylo řečeno, že konsenzem léčby IPF zůstává 
prednison 0,5 mg  /kg, azathioprin 2,5 mg  /kg (maximum 150 mg) 
a NAC v dávce 1 800 mg denně, který pravděpodobně u IPF zpo-
maluje pokles plicních funkcí.

Další přednáška profesora Selmana se věnovala patogenetickým 
mechanismům vzniku IPF. Byla vyzdvižena role některých cytokinů 
a chemokinů, jmenovitě TGF-β a CCL 2. TGF-β aktivuje fibroblas-
ty a tudíž přímo působí na vznik fibrózy, CCL 2 inhibuje apoptózu 
fibroblastů. Aktivita CCL 2 na fibroblastech je mediovaná IL-6, který 
je uvolňován alveolárním epitelem. Z růstových faktorů se induk-
ce fibrogeneze účastní ještě IGF (inzulínu podobný růstový faktor) 

a EGF (epitelový růstový faktor). Oba působí na aktivaci fibroblastů 
a uvolňování fibronektinu z fibroblastů. Fibronektin stimuluje pře-
měnu pneumocytů 2. typu v pneumocyty 1. typu. Z růstových fak-
torů uvolňovaných přímo fibroblasty KGF (keratinocytový růstový 
faktor) indukuje proliferaci alveolárních epiteliálních buněk, navíc 
fibroblasty uvolňují při stimulaci bakteriálním proteoglykanem
IL-15 a zvýšeně exprimují i IL-15R v průběhu bakteriálních infekcí. 
To je zřejmě spouštěcím mechanismem tzv. AE-IPF. Při interakci 
pneumocytů 2. typu a fibroblastů dochází k proliferaci fibroblas-
tů, apoptóze epiteliálních buněk, produkci extracelulární matrix 
a diferenciaci fibroblastů. Na interakci mezi alveolárním epitelem 
a fibroblasty se podílí i makrofágy. Záleží pak na cytokinovém pro-
středí, které diferencuje makrofágy buT do podtypu M1, nebo M2. 
M1 vznikají v prostředí IFN-γ a M2 v prostředí IL-4, IL-10 a IL-13. 
Je to obdoba diferenciace pomocných T lymfocytů v Th1 a Th2 sub-
typy. Přičemž aktivace makrofágů cestou IFN-γ je označována za 
tzv. klasickou a aktivace cestou IL-4, IL-10 a IL-13 za alternativní. 
Fibroblasty a jejich produkty (CCL 17, 18, 22) indukují diferenci-
aci makrofágů směrem M2 a indukují syntézu kolagenu. IL-4 pak 
spolu s kolagenem indukuje další M2 aktivaci. Ve vývoji IPF hraje 
roli i systém syntézy NO. Z L-argininu se pod vlivem IFN-γ cestou 
NOS-2 syntetizuje NO, který snižuje tvorbu kolagenu. Naopak pod 
vlivem IL-4, IL-10 a IL-13 dochází k metabolismu L-argininu argi-
názou na L-ornitin, který stimuluje produkci kolagenu.

Profesorka Pardo vyzdvihla ve své přednášce principy remodela-
ce extracelulární matrix (ECM) u IPF. Zdůraznila, že plicní fibróza 
je konečným stadiem řady IPP, kdy u některých procesů k fibróze 
vede cesta zánětlivá (sarkoidóza) a u některých epiteliální (IPF). Při 
fibrotizaci dochází k akumulaci ECM, jmenovitě kolagenu I, III, IV, 
VI, elastinu, proteoglykanů a fibronektinu. Matrix metaloproteinázy 
(MMP) jsou schopné degradovat ECM a mimoto ještě zpracovávají 
chemokiny, cytokiny, růstové faktory a adhezivní molekuly, apopto-
tické ligandy a angiogenní faktory. MMP hrají tudíž roli také v pro-
liferaci, migraci a diferenciaci buněk. Rodina MMP má celkem 23 
členů, které se dělí do podskupin matrilysinu, kolagenáz, gelatináz 
a stromalysinů. Regulace MMP probíhá na úrovni genové exprese, 
transkripce, aktivace proenzymu a inhibice tkáňovými inhibitory 
MMP (TIMP). U IPF je zvýšena exprese MMP-7, MMP-1, MMP-2 
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a MMP-9. MMP-7 je matrilysin a zpraco-
vává laminin, fibronektin a fibrinogen. 
U IPF je zvýšena i v BAL a v alveo lárním 
epitelu, hraje významnou roli v jejím 
vzniku, neboK MMP-7 knockoutované 
(KO) myši nejsou schopny vyvinout 
IPF po podání bleomycinu. U IPF je 
spolu s MMP-7 zvýšena i exprese oste-
opontinu (OPN). OPN je substrát pro 
MMP-7 a jeho štěpné produkty MMP-
7 zpětně aktivují. OPN indukuje tvor-
bu kolagenu a TIMP. MMP-7 zvyšuje 
též zánětlivou aktivitu cestou synde-
canu 1. MMP-1 štěpí kolagen, vyskytu-
je se v epitelových buňkách, ale nikoli 
v intersticiu. Polymorfismus genu pro 
MMP-1 na pozici 1607 zvyšuje produk-
ci MMP-1 a pravděpodobně má vliv na 
vývoj IPF v mexické populaci. MMP-1
je exprimován v alveolárním epitelu 
a jeho exprese je u IPF významně zvý-
šena. MMP-9 má opačný vliv na ECM 
než MMP-7 a MMP-1, MMP-9 KO myši 
vyvíjejí četné fibroblastické fokusy po bleomycinu. 

Poslední den kongresu jsem ještě stihla absolvovat sympozium 
na téma parapneumonických výpotků. První přednášku měl sám 
profesor Light. Uvedl dělení výpotků dle charakteru A, B, C systé-
mem, kde A je anatomie, B bakteriologie a C chemie. Anatomicky 
dle rentgenu rozděluje výpotky na A0 až A2 dle rozsahu zastření 
– A0 je zastření do 10 cm nad bránicí, A1 je výpotek zaujímající 
méně než polovinu hemitoraxu a více než A0, A2 je výpotek zau-
jímající více než polovinu hemitoraxu. Bakteriologicky jsou výpo-
tky děleny na B0 až B2, kdy B0 je výpotek bez bakterií, čirý, B1 je 
čirý, ale bakteriologicky pozitivní a B2 je makroskopicky již výpo-
tek hnisavý. C0 znamená neutrální pH, C1 pH větší nebo rovno 7,2 
a C2 pH menší než 7,2. Light zdůraznil, že pH výpotku musí být 
měřeno přístrojem na krevní plyny; pokud jej nemáme k dispozici, 
použijeme k hodnocení koncentraci glukózy ve výpotku. Léčebná 
strategie pak vyplývá ze stadia výpotků – typ 1: A0 BX CX – bez 
drenáže, typ 2: A1 B0 C0 – bez drenáže, typ 3: A2 nebo B1 nebo 
C1 – drenáž a typ 4: B2 – drenáž.

Další zajímavou přednáškou v bloku parapneumonických vý-
potků byla Levinova radiologická přednáška. Uvedl, že na běž-
ném skiagramu hrudníku lze zachytit 50 ml výpotku, což odpo-
vídá otupení zadního úhlu. Pokud je otupen již i laterální úhel, 
pak je výpotku 200 ml, ale upozornil, že i 500 ml může být bez 
otupení úhlů. Na bočném snímku lze diferencovat jako minimál-
ní množství tekutiny 5 ml. V případě subpleurálních výpotků je 
pomocným znamením k odlišení od prosté elevace bránice tzv. 
„laterální peak“ bránice.

Další přednášky jsem již nestihla, neboK jsem se musela pře-
sunout na letiště. Jinak samozřejmě pozdně odpolední a večerní 
hodiny kongresu byly zaslíbeny jako obvykle firemním sympo ziím, 
ze kterých mě zaujalo nejvíce sympozium na téma diagnostiky 
a léčby deficitu α1 antitrypsinu a sympozium o léčbě broncho-
genního karcinomu. V převaze byla ale samozřejmě sympozia za-
měřená na nemoci spojené s plicní obstrukcí. Těmto nemocem 

bylo věnováno i několik nefiremních sympozií a bloků orálních 
prezentací. Vzhledem k tomu, že téma nemocí spojených s plicní 
obstrukcí je obvykle dobře zviditelňováno na sympoziích domá-
cích, snažila jsem se obsáhnout témata, o kterých se na českých 
kongresech a seminářích příliš nehovoří. 

Stockholm se mi kupodivu líbil více než při mé minulé ná-
vštěvě v rámci kongresu WASOG v roce 2002. Hlavní charakte-
ristikou města je asi čistota a určitá strohá a chladná elegance. 
Kdo by hledal jako typického obyvatele Stockholmu světlovlasé-
ho seveřana, byl by zklamán, na první pohled je jasné, že demo-
graficky vedou přistěhovalci z Asie. Velmi jsem oceňovala přístup 
Švédů k čistotě ovzduší, rozhodně tam nenarazíte na ulice plné 
aut a odpadků a velmi častým obrazem jsou lidé jezdící v oblecích 
do práce na kole. Obyvatelé Stockholmu také využívají dobře or-
ganizovanou síK městské a příměstské hromadné dopravy. Milov-
níky nákupů nadchne hlavní nákupní třída Drottningatan, která 
je plná obchodních domů, butiků a malých krámků a je centrální 
pěší zónou Stockholmu.

prim. MUDr. Martina Vašáková
Pneumologická klinika 1. LF UK a FTNsP
Vídeňská 800
140 59 Praha 4
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