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Slovo úvodem

ráda bych Vás tímto přivítala na již tradičním XII. Setkání pneumologů 
na Zámku Štiřín. Letošní zaměření odborného semináře je věnováno tuberku-
lóze a netuberkulózním mykobakteriózám. Jednotlivá sdělení se dotýkají široké 
problematiky uvedeného tématu. Přinášejí informace o vývoji epidemiologické 
situace tuberkulózy v Evropě a České republice. Obdobně aktuální je otázka tý-
kající se očkování proti tuberkulóze a jeho další perspektivě. Je uveden přehled 
současné situace a trendů při výskytu rezistentních forem tuberkulózy včetně 
nově zjištěných extenzivních lékových rezistencí. Řada přednášek je věnována 
novým diagnostickým metodám, imunologickým aspektům a terapeutickému pří-
stupu u specifického onemocnění včetně chirurgické intervence v indikovaných 
případech. Naše pracoviště se prezentuje přehledem vlastních souborů nemocných 
a zkušeností v dlouhodobé léčbě těchto onemocnění. Je uveden i nový přístup 
a využívání digitálních zobrazovacích metod při dalším vzdělávání lékařů.

Věřím, že tento odborný seminář, na jehož prezentaci se podílejí vysoce eru-
dovaní a zkušení lékaři, přinese nové poznání a přehled v této stále aktuální 
problematice. Neméně důležitá je i neformální výměna názorů a setkání s kole-
gy v krásném prostředí štiřínského zámku.

Děkuji Vám za Vaši účast a přeji příjemně strávený čas.

Vážené kolegyně a kolegové,

MUDr. Václava Bártů

je mi potěšením navázat na tradici, kterou jsme započali v minulém čísle pu-
blikováním abstrakt prvního ze série seminářů „state of art“, věnovaného pro-
blematice idiopatické plicní fibrózy. Přímo na semináři, který se konal v rámci 
XI. Hradeckých pneumologických dní, jsem zaznamenal velký zájem o uvedené 
téma i tento typ odborné akce. Zdá se, že hlavním organizátorům i jednotli-
vým přednášejícím se podařilo získat zájem posluchačů. Nezbývá, než se těšit 
na další pokračování tohoto cyklu. Jsem rád, že Kazuistiky v alergologii, pneu-
mologii a ORL byly u toho, že jsme mohli připravit sborník pro účastníky se-
mináře a ve zkrácené podobě zpřístupnit jeho obsah našim čtenářům, a@ již na 
stránkách časopisu nebo na internetu (http://www.geum.org/ipf).

Pozitivní ohlas vás – čtenářů i nabídka organizátorů XII. setkání pneu-
mologů na Štiříně vedla k tomu, že v tomto čísle přinášíme abstrakta dalšího 
odborného jednání. Věřím, že téma tuberkulózy a netuberkulózních mykobakte-
rióz je, navzdory zlepšující se prevalenci TBC, stále aktuální. Ostatně tak jako 
v každém lidském snažení i v medicíně přinášejí úspěchy vždy nové výzvy. A tak 
dnes před zdravotníky stojí složitá problematika multirezistentních mykobakte-
riální kmenů, zlepšování diagnostiky a další úkoly. Je tedy o čem jednat.

V redakci Kazuistik uvítáme vaše komentáře a postřehy nejen k tomuto té-
matu, ale i k připravovaným přílohám z odborných akcí jako takovým, stejně 
jako vaše tipy a náměty na témata a akce, které by na stránkách našeho časo-
pisu neměly chybět.

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

Mgr. Karel Vízner
šéfredaktor

Více ze života…
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Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Česká pneumologická a ftizeologická společnost JEP

Organizátoři:

MUDr. Václava Bártů, MUDr. Martina Vašáková
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12. Regionální centrum pro podporu výuky a výzkumu
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Abstrakta

Epidemiologická situace TBC
v České republice a v Evropě
Jiří Wallenfels
Národní jednotka dohledu nad TBC, FN Na Bulovce, Praha

V roce 2006 byl prováděn sběr a ukládání dat o situaci tuber-
kulózy (TBC) stejným způsobem jako v roce předcházejícím. Zá-
klad opět tvořily údaje z povinných a kontrolních hlášení (notifika-
ce) TBC sbírané lékaři zdravotnických zařízení, kde byla diagnóza 
TBC stanovena. Hlášení byla po kontrole krajskými konzultanty 
TBC vložena do databáze (Registr TBC). Z této databáze Ústavem 
zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) vytvořené výstup-
ní sestavy jsou analyzovány Národní jednotkou dohledu nad TBC 
zejména pro potřeby Ministerstva zdravotnictví ČR. 

V roce 2006 bylo v České republice hlášeno 973 nových pří-
padů (a recidiv) TBC všech forem a lokalizací, což představuje 9,5 
hlášených TBC na 100 000 obyvatel a pokles počtu případů o více 
než 3 % ve srovnání s předešlým rokem. Počet hlášených TBC dý-
chacího ústrojí byl 856 (8,4 na 100 000 obyvatel), počet pulmonární 
TBC (nezahrnující TBC pleury a nitrohrudních lymfatických uzlin) 
byl 799 (7,8 na 100 000 obyvatel). Muži se na notifikaci TBC po-
díleli asi ze dvou třetin. Relativně (i absolutně) nejvíce hlášených 
onemocnění bylo v Praze (165, tj. 14,0 na 100 000 obyvatel, z toho 
v 16 případech u bezdomovců). Došlo zde k nárůstu počtu one-
mocnění ve srovnání s loňským rokem. Naopak ke zlepšení došlo 
v dosud, pokud se incidence týká, nejhorším Karlovarském kraji, 
který byl letos „předstižen“ ještě Jihomoravským krajem. Z celkem 
hlášených TBC dýchacího ústrojí bylo 68 % bakteriologicky (kul-
tivačně) ověřeno, tj. stejně jako v předchozím roce (v Plzeňském 
kraji však jen 38 %! – nespoléháme se v některých případech příliš 
na pozitivní výsledek testu QuantiFERON-Gold?) a přibližně po-
lovina z nich byla i mikroskopicky pozitivní. V jednom roce bylo 
tudíž zjištěno cca 300 nových silných zdrojů TBC infekce. Ještě 
v roce 1998, čili před pouhými osmi lety, šlo o téměř dvojnásobek. 
Křivky věkového rozdělení nově hlášených TBC mají učebnicový 
tvar zemí s příznivou situací TBC, tj. jejich vrchol je v nejvyšších 
věkových skupinách (osoby starší 70 let). U mužů se zvyšuje inci-
dence již ve středních věkových skupinách. V mladších a mladých 
věkových skupinách je u nás výskyt nových TBC onemocnění spíše 
sporadický. U dětí (ve věkové skupině 0–14 let) byly v roce 2006 
hlášeny celkem 4 případy TBC. Podíl osob narozených mimo ČR 
se zjištěnou TBC v České republice v roce 2006 představuje 13,4 % 
celkové notifikace (případy celkem z 24 zemí, nejvíce z Ukrajiny, 
Vietnamu, Slovenska a Mongolska), což je výrazně méně ve srovná-
ní se zeměmi se stejnou a nižší incidencí tuberkulózy. Zatím tedy 
nedochází k očekávanému vzestupu podílu cizinců na notifikaci 
TBC v České republice. 

Pokud jde o způsob zjištění, pak z 544 nových bakteriologic-
ky ověřených TBC plic 79 % bylo zjištěno pro obtíže (pasivním 
způsobem), jen 5,5 % při kontrole rizikových skupin, 3 % pitvou, 

jen 4 % (!) při vyšetřování kontaktů s TBC a 8 % jiným způsobem. 
V šes ti krajích (Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském, Liberec-
kém, Pardubickém a Zlínském) nebylo dokonce při vyšetřování 
kontaktů s TBC zjištěno ani jedno bakteriologicky ověřené one-
mocnění tuberkulózou plicního ústrojí!

Podíl recidiv byl nízký (3,3 %), což potvrzuje, že u nás nedo-
cházelo v posledních letech k závažným problémům při provádění 
antituberkulotické léčby. V opačném případě by se to projevilo vze-
stupem podílu recidiv nad 5 %. Rovněž počet úmrtí na TBC (52, tj. 
0,5 na 100 000 obyvatel) odpovídá předcházejícím letům.

Údaje o rezistenci na antituberkulotika jsou relativně příznivá. 
Podle Výroční zprávy o mykobakteriologické diagnostice v České 
republice v roce 2005 bylo v ČR v tomto roce evidováno celkem 57 
osob vylučujících M. tuberculosis s jakýmkoliv druhem rezistence. 
Obzvláště nebezpečné multirezistentní kmeny byly identifikovány 
u 17 nemocných (2,4 % ze všech nemocných tuberkulózou).

V roce 2006, poprvé od začátku notifikace TBC, poklesl abso-
lutní počet hlášených případů TBC pod 1 000. Incidence TBC opět 
ve srovnání s předchozím rokem poklesla (již desátým rokem za 
sebou) a podruhé je na hodnotě pod 10 na 100 000 obyvatel. To 
potvrzuje oprávněnost zařazení České republiky mezi skupinu ev-
ropských zemí, označovaných za země s nízkou náloží TBC.

Podle údajů EuroTB bylo v roce 2005 (data za rok 2006 dosud 
nejsou k dispozici) notifikováno v 51 z 53 zemí evropského regio-
nu Světové zdravotnické organizace – WHO/EURO (data chybějí 
pouze za Monako a San Marino) celkem 426 717 případů TBC (tj. 
48/100 000 obyvatel), což představuje 8 % všech na světě hlášených 
případů tuberkulóz. Z tohoto počtu připadlo 72 % případů na státy 
bývalého Sovětského svazu (bez Pobaltí), 22 % na státy EU (včetně 
Bulharska a Rumunska) a západní státy mimo EU a Izrael a 6 % na 
zbylé země Balkánu a Turecko. Incidence TBC se v Evropě progre-
sivně zvyšuje ve směru od západu na východ. V období 2001–2005 
došlo ke zvýšení incidence TBC v Řecku, Švédsku a Velké Británii, 
v ostatních zemích EU a západních zemích mimo EU incidence 
většinou klesala, příp. stagnovala. Notifikaci ze zemí bývalého So-
větského svazu je třeba posuzovat opatrně). 

MUDr. Jiří Wallenfels
vedoucí Národní jednotky dohledu nad TBC
FN Na Bulovce
Budínova 2
180 00 Praha 8
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Abstrakta

Současná situace očkování proti TBC
Karel Křepela
Pediatrická klinika 1. LF UK a FTNsP, Praha

K očkování proti tuberkulóze se užívá živé vakcíny připravené 
z bakteriálního kmene Mycobacterium bovis. Současně užívaná vak-
cína nezajiš\uje stoprocentní ochranu před onemocněním tuber-
kulózou, ale dokáže zabránit generalizovaným formám onemocně-
ní (akutní miliární TBC, TBC meningoencefalitida). Po zavedení 
plošného očkování novorozenců v roce 1955 tyto závažné formy 
prakticky vymizely a děti přestaly na TBC umírat. Tato příznivá 
situace trvá dosud. Snaha po omezení nebo dokonce zrušení pri-
movakcinace by mohla vést k obnovení výskytu těchto závažných 
forem, které mohou skončit úmrtím. 

Omezení primovakcinace novorozenců jen na rizikové skupiny 
bylo neúspěšně vyzkoušeno ve třech krajích v letech 1986–1993. 
Incidence TBC se u neočkovaných dětí zvýšila šestinásobně a vý-
znamnou měrou se u nich začala objevovat aviární mykobakterióza 
(uzlinové i plicní formy, více než 80 případů), která se díky zkří-
žené imunitě u kalmetizovaných dětí nevyskytuje. Plošná primo-
vakcinace novorozenců byla proto obnovena od roku 1994. 

Živá vakcína si zachovává určitou zbytkovou virulencí, která 
se podílí na vzniku různého počtu vedlejších reakcí. Nejvyšší po-
čet komplikací je pozorován především u dětí útlého věku. Výskyt 
BCG komplikací závisí nejčastěji na těchto faktorech: na druhu 
a dávce vakcíny, na technice aplikace, na věku dítěte, na časové 
souvislosti s dalším očkováním.

BCG vakcína se musí aplikovat přísně intradermálně na roz-
hraní horní a střední třetiny deltového svalu levé paže. Dávka 
vakcíny 0,05 ml u novorozenců vyžaduje, aby v porodnicích byl 
očkováním pověřen erudovaný lékař s dostatečnou praxí, jinak 
hrozí zvýšený počet komplikací, způsobený nesprávnou dávkou 
a technikou aplikace.

Mezi nejzávažnější patří komplikace kostní, které se vysky-
tují pouze u dětí očkovaných v novorozeneckém období, u dětí 
očkovaných v pozdějším věku nebyly pozorovány.

U dětí s vrozeným defektem imunity, které jsou očkovány 
po porodu, kdy defekt imunity není ještě znám, hrozí po očková-
ní generalizace infekce s možným letálním koncem. 

Významný vzestup lokálních komplikací nastal po zavedení 
očkování tetravakcínou DiTePeHiB spolu s vakcínou proti hepati-
tidě B v roce 2001. Většinou 1–3 týdny po aplikaci těchto vakcín 

se aktivuje již zhojená reakce po BCG vakcinaci a vzniká druhotná 
komplikace, častěji v podobě kolikvovaných axilárních nebo nad-
klíčkových uzlin než v podobě reaktivace již zhojené jizvy. Pro-
trahované hojení těchto druhotných komplikací často znemožní 
dodržení intervalů dalšího očkování a narušuje platný očkovací 
kalendář. Podíl těchto druhotných komplikací činí kolem 50 % 
všech komplikací. Počet komplikací hlášených do SÚKL se mezi 
lety 2001–  2004 zvýšil 3,4násobně.

Druhotné komplikace vznikají po všech užívaných vakcínách, 
včetně hexavakcíny, která je nyní plně hrazena. Dle vyjádření vý-
robce BCG vakcíny SSI v Kodani se jedná o interferenci dalšího 
očkování s imunitním systémem. Příčinou není vakcína sama, 
ale příliš krátký interval její aplikace po BCG vakcinaci. Ke 
snížení počtu komplikací by bylo nutné, aby interval byl nej-
méně 4 –  6 měsíců, což u současného očkovacího kalendáře není 
možné s ohledem na riziko zvýšení výskytu pertuse. 

Děti HBsAg pozitivních matek, které se po porodu očkují 
proti hepatitidě B, jsou od roku 1994 očkovány proti TBC až mezi 
7.–12. měsícem života. Výskyt lokálních komplikací je u nich mi-
nimální. Je to ve shodě s doporučením WHO provádět BCG vak-
cinaci nejpozději v průběhu prvého roku života. 

Současná nepříznivá situace tedy vyžaduje změnu očkova-
cího kalendáře. Výbor ČPFS doporučuje již od roku 2002 po-
sunout primovakcinaci mezi 7. a 12. měsíc věku dítěte, stejně 
jak je tomu dnes u dětí očkovaných po porodu proti hepatitidě B. 
S tímto postupem souhlasí pediatrická a neonatologická společ-
nost. Tento postup by měl řadu výhod:
� Vymizí problém s dodržením správné techniky očkování v po-

rodnicích.
� Vymizí riziko očkování dětí s vrozeným defektem imunity.
� Vymizí kostní komplikace, které vznikají jen po očkování no-

vorozenců.
� Vymizí druhotné komplikace po dalším očkování a nedojde 

k narušení očkovacího kalendáře jejich protrahovaným ho-
jením.

� Primovakcinaci zajistí kalmetizační oddělení.
� Po porodu by se očkovaly jen děti se zvýšeným rizikem one-

mocnění TBC.
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Revakcinace
Není jednotný názor na nutnost pokračovat v revakcinaci ve 

věku 11 let. Zatím nejsou důkazy o tom, že revakcinace má vý-
znam, ani o tom, že nemá význam. Účinek BCG vakcíny trvá 10  –12 
let, takže v období prepuberty a puberty kalmetizace již nechrání. 
A právě v tomto období se vyskytují závažné postprimární formy 
plicní TBC. Z těchto důvodů byl před časem termín revakcinace 
posunut ze 14 na 11 let. Dnes mezi 11. a 20. rokem je u nás in-
cidence velmi nízká a stoupá až po 20. roce věku. Kromě toho 70 
až 90 % těch, kteří v tomto období onemocní, nebyli revakcino-
váni. To vše svědčí o tom, že revakcinace svůj význam má. Výbor 
ČPFS doporučuje v revakcinaci pokračovat.

Perspektiva
Na konferenci Mezinárodní Unie proti TBC v listopadu 2006 

konstatovali zástupci WHO, že cílů, které byly stanoveny pro vý-
voj TBC ve světě do roku 2005, nebylo dosud dosaženo a že stejně 
obtížné bude dosáhnout cílů stanovených do roku 2015. Navíc se 
dnes šíří hrozba multirezistentních a extrémně rezistentních kme-
nů TBC, které se dají jen velmi obtížně léčebně zvládnout. Omeze-
ní nebo rušení kalmetizace v tomto období je velmi rizikové. Pro 

skutečnost, že se ve světě počítá s pokračováním očkování proti 
TBC i v budoucnu, svědčí intenzivní příprava nové, neživé vakcíny 
proti TBC, která by lépe chránila a měla méně komplikací.

Literatura:

Global tuberculosis programme and global programme on vaccines. Wkly Epidemiol 
Rec 70, 32: 229–231, 1995.

Křepela, K. Komplikace po BCG vakcinaci. Stud Pnemol Phthiseol 67, 1: 26–30, 
2007.

Křepela, K., Nykodýmová, P., Kos, S. Stanovisko k nárůstu komplikací po BCG vakci-
naci v České republice. Neonatologické listy 11, 2: 28–29, 2005.

Nykodýmová, P. Problematika komplikací po BCG vakcinaci v ambulantní praxi. Stud 
Pneumol Phthiseol 67, 1: 31, 2007.

Trnka, L. Bylo již v kontrole tbc dosaženo cílů stanovených SZO? Stud Pneumol Phthi-
seol 67, 1: 36, 2007.
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Abstrakta

Rezistentní formy tuberkulózy
– současná situace
Václava Bártů
Pneumologická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha

Tuberkulóza (TB) je v posledních letech v popředí zájmu 
Světové zdravotnické organizace (SZO) a údaje o incidenci, pre-
valenci a mortalitě tohoto onemocnění ve světě se dlouhodobě 
nemění. Alarmujícím momentem se stává rozšiřující se rezis-
tence na antituberkulotika (AT) 1. a 2. řady. Proto je nutností 
a základním laboratorním požadavkem, kromě mikroskopického 
a kultivačního vyšetření, identifikace M. tuberculosis s provede-
ním testů citlivosti na základní AT.

Příčin vzniku rezistence kmene je celá řada. Jednu skupinu 
tvoří tzv. „man made“ příčiny, mezi které patří neadekvátní lé-
čebný režim a dávky AT, nekontrolovaná léčba, intolerance pre-
parátů, přerušovaná a předčasně ukončená AT terapie při špat-
né spolupráci pacienta. Důsledkem těchto okolností pak vlastní 
rezistence mykobakterií vzniká genetickou mutací a následným 
pomnožením těchto rezistentních mutant. Takto dochází k zís-
kané – sekundární rezistenci. Pokud se pacient infikuje tímto 
kmenem, aniž by se kdykoliv dříve pro TB léčil po dobu více než 
1 měsíce, jedná se o iniciální /primární rezistenci.

Vznik rezistence se datuje do r. 1943, kdy byl s velkým nad-
šením zaveden do léčby TB streptomycin. Po dvou měsících do-
šlo k rozčarování při poklesu terapeutické účinnosti právě vzni-
kem rezistence kmene. Výskyt multirezistentní TB (MDR-TB) 
je zaznamenán v r. 1970 po zavedení rifampicinu do léčebného 
režimu. Mezi státy s vysokou incidencí a prevalencí MDR-TB se 
řadí především země bývalého Sovětského svazu a asijské stá-
ty. Předpokládá se, že počet pacientů s MDR-TB ve světě dosá-
hl jeden milion.

Jako monorezistentní TB je označováno onemocnění, kdy 
prokázané M. tuberculosis je při testu citlivosti in vitro rezis-
tentní pouze na jedno AT první řady. Polyrezistencí se rozumí 
rezistence kmene na více než jedno AT první řady, mimo sou-
časně se vyskytující rezistenci na isoniazid a rifampicin. Re-
zistence minimálně na kombinaci isoniazidu a rifampicinu se 
nazývá multirezistence. V r. 2006 byl zaznamenán další výskyt 
mimořádně závažné a rozsáhlé rezistence, která dostala ozna-
čení XDR-TB – extenzivní léková rezistence. Dle první definice 
SZO z března 2006 se jedná o M. tuberculosis, které je kromě 
rezistence na isoniazid a rifampicin dále odolné minimálně na 
další 3 preparáty z AT druhé řady. Podle novější verze z října 
2006 je dnes XDR-TB označena jako onemocnění, kdy vyvo-
lavatel je kromě multirezistence necitlivý na jakékoliv fluo-
rochinolonové antibiotikum a současně minimálně na jedno 
ze třech parenterálních antibiotik – capreomycin, kanamycin 
a amikacin. Jde vlastně o ještě více terapeuticky a epidemiolo-
gicky komplikovanější formu MDR-TB, kdy léčebné možnosti 

se stávají velmi omezenými. Udává se, že XDR-TB tvoří 4  –19 % 
všech onemocnění MDR-TB. V kombinaci s HIV/AIDS se jed-
ná o smrtelné onemocnění a dle zprávy z Jižní Afriky je medi-
án přežití 16 dnů.

Tato nová a alarmující situace dle doporučení SZO klade 
důraz na optimální strategii léčby TB, správné používání léčeb-
ných režimů, zkušenosti s používáním AT druhé řady a zajiště-
ní přímo kontrolované léčby nejlépe po celou dobu terapie. Pro 
volbu léčebných režimů u rezistentních pacientů s použitím 
AT druhé řady jsou dvě možnosti. Lze použít standardní dopo-
ručené režimy, kdy všichni pacienti v dané kategorii dostávají 
stejnou léčebnou kombinaci. Jako druhou variantu lze apliko-
vat individuálně sestavené režimy dle výsledků zachované citli-
vosti kmene na AT pro konkrétního pacienta. Jde o náročnější 
způsob léčby, ale pro pacienta výhodnější, protože je zaručena 
tolerance a úplná citlivost podávané kombinace. Z antituberku-
lotických preparátů 2. řady lze považovat za prioritní pro léčbu 
rezistentních forem tyto: fluorochinolony, amikacin, kanamy-
cin, capreomycin, ethionamid, prothionamid, cykloserin, pa-
raaminosalicylovou kyselinu. Na tyto preparáty je třeba prová-
dět testy citlivosti. Je doporučováno používat minimálně 4 léky 
se zjištěnou citlivostí. Iniciální fáze léčby včetně parenterální 
aplikace antibiotik je doporučena na 6 měsíců, z toho je lze po 
prvních 3 měsících podávat intermitentně. Celková doporuče-
ná doba se nezměnila a měla by trvat minimálně 18 měsíců po 
dosažení bakteriologické konverze sputa, u rozsáhlých nálezů 
až 24 měsíců. Je třeba si uvědomit, že stav zjištěné rezistence 
M. tuberculosis odpovídá bakteriologické populaci v době odbě-
ru materiálu. Při trvalé pozitivitě sputa během prvních měsíců 
léčby či při opakovaném zjištění po období kultivační negativity 
je třeba opakováním testů vyloučit, že nedošlo k dalšímu rozší-
ření rezistence na ostatní preparáty.

V České republice (ČR) se incidence MDR-TB dlouhodo-
bě nemění. Představuje 2 % z celkového počtu tuberkulózních 
onemocnění a jedná se o 20 pacientů ročně. S ohledem ne cel-
kovou situaci TB ve světě je i v této skupině multirezistentních 
pacientů vyšší zastoupení cizinců z výše zmíněných zemí, kteří 
tvoří přibližně jednu třetinu souboru. Tak, jak se rozšiřuje spek-
trum rezistentních AT 2. řady, lze předpokládat, že při provádě-
ní detailních testů rozšířené citlivosti na výše uvedené prepará-
ty druhé řady dojde k zjištění XDR-TB i v našich podmínkách. 
Jednotka pro multirezistentní TB se spádem pro celou ČR je na 
tuto situaci připravena vybudováním a otevřením tohoto praco-
viště, které splňuje nejvyšší hygienická a technologická kriteria 
pro izolaci a léčbu těchto pacientů.
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Abstrakta
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QuantiFERON-TB Gold v diagnostice 
tuberkulózy
Marta Havelková
Státní zdravotní ústav
Odborná skupina mykobakteriálních infekcí a NRL pro mykobakterie
Supranacionální RLM WHO/IUATLD

K 27. dubnu 2007 bylo v Národní referenční laboratoři pro 
mykobakterie (Státní zdravotní ústav, Praha) testem QuantiFE-
RON-TB Gold (QFT) (Cellestis, Carnegie, Victoria, Australia) 
vyšetřeno celkem 955 vzorků biologického materiálu (krve). 

Soubor vyšetřovaných tvořily:
a)  osoby se suspektní diagnózou tuberkulózy (TB) – jednalo se 

tedy o diferenciálně diagnostické důvody,
b)  osoby v kontaktu s bakteriologicky pozitivní TB,
c)  osoby před zahájením biologické anti-TNF α terapie.

Pozitivní výsledek testu byl nalezen ve 204 případech, nega-
tivní pak v 591 případech. K neurčitému výsledku jsme dospěli 
u 148 vyšetřovaných, tj. u 15,5 % vyšetřovaných vzorků. S ohle-
dem na relativně vysoký procentuální podíl neurčitých výsledků 
bylo nutné jej stanovit v jednotlivých skupinách vyšetřovaných, 
a to ve vztahu k indikaci vyšetření testem QFT.

Cílem sdělení bylo zhodnocení použití testu QFT v diagnos-
tice tuberkulózy, a to i latentní (tzv. LTBI – latentní tuberkulóz-
ní infekce). Vzhledem k našim zkušenostem považujeme test 
QFT za přínosný, pro což mj. svědčí i prezentované kazuistiky 
několika případů latentní TB, u nichž bylo zabráněno manifesta-
ci latentního onemocnění a v důsledku toho i ke vzniku nových 
zdrojů tohoto stále nebezpečného onemocnění.

MUDr. Marta Havelková, PhD.
Státní zdravotní ústav
Národní referenční laboratoř pro mykobakteria
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
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Abstrakta

Tuberkulóza představuje globální zdravotní problém se vzrůs-
tající mortalitou a morbiditou. Ve světě jsou infikovány přibliž-
ně dvě miliardy lidí, každoročně se přibližně u osmi až dvanácti 
milionů z nich vyvine aktivní onemocnění, na něž více než dva 
miliony zemřou. Na této situaci se podílí koinfekce virem HIV 
a pokračující diseminace multirezistentních kmenů M. tuberculosis. 
Naše možnosti v boji s touto infekcí jsou omezené, nebo\ poslední 
nové antituberkulotikum bylo vyvinuto před čtyřiceti lety a stále 
není k dispozici dostatečně efektivní, bezpečná vakcína.

Pochopení imunitních dějů tuberkulózní infekce je proto 
důležité pro vývoj vakcíny, která by byla schopná již infikované 
osoby chránit proti reaktivaci, a pro vývoj nových imunoterape-
utických přístupů v léčbě tuberkulózy, zvláště v případě multire-
zistentních kmenů, kde nám často chybí možnost osud pacienta 
ovlivnit chemoterapií.

Obecně se soudí, že pouze buněčná imunitní odpově? hraje 
signifikantní úlohu při obraně proti intracelulárním patogenům 
včetně M. tuberculosis. Ačkoli jsou vytvářeny protilátky proti ně-
kterým mykobakteriálním produktům včetně komponent buněčné 
stěny, tato skutečnost má význam převážně pouze pro vývoj séro-
logických diagnostických testů. O podstatnější úloze humorální 
imunity v obraně proti M. tuberculosis nejsou přesvědčivé důkazy. 
U neutrofilů se předpokládá pouze nepřímá funkce v antigenní 
prezentaci a produkci cytokinů. Z tohoto důvodu budou dále po-
drobněji zmíněny pouze makrofágy, dendritické buňky a T lym-
focyty, které jsou v obraně proti mykobakteriální infekci považo-
vány za rozhodující.

Alveolární makrofágy (AM) jsou zástupci mononukleárního 
fagocytického systému v plicích. Za normálních podmínek tvoří 
více než 90 % buněk uvnitř alveolárních prostor a jsou lokalizová-
ny na rozhraní vzduchu a tkáně, takže jsou regulérně exponovány 
inhalovaným antigenům. Kromě rozhodující úlohy v obraně proti 
nim mají regulační funkci v plicním imunitním systému, fagocytují 
odumřelé buňky a hrají roli v reparaci a remodelaci plicní tkáně. 
Většinou se rekrutují z cirkulujících monocytů (menšina se re-
plikuje plicích) a diferencují se ve zralé AM pod vlivem metabo-
litů vitamínu D, čímž se mění v dlouho žijící fagocyty přežívající 
měsíce až roky. Za normálních okolností jsou to mobilní čističi, 
kteří jsou přitahováni do infikovaných nebo zanícených ložisek 
chemokiny, endotoxinem, imunokomplexy, fragmenty kolagenu 
a produkty komplementu. Zde fagocytují cizí antigeny, bakterie, 
houby a viry, jsou schopny inaktivovat živé virulentní opouzdřené 
a gram-negativní mikroorganismy. Tyto procesy mohou probíhat, 
aniž by nutně muselo dojít k rozvoji zánětlivé odpovědi, která by 
mohla vést k poškození alveolokapilární membrány.

Nízká kapacita normálních AM vyvolat T lymfocytární bu-
něčnou odpově? je způsobena nízkou úrovní kostimulačních 
molekul na jejich povrchu. Pouze za patologických podmínek 
(velké množství antigenu) exprimují AM vysoké počty těchto 
ko-ligandů a fungují jako efektivní antigen prezentující buňky. 
Fagocytóza s následnou degranulací a navázáním části molekuly 
antigenu na hlavní histokompatibilní komplex II. třídy – MHC-II 
(HLA-DR) molekulu na povrchové membráně, je potom prvním 
krokem rozpoznání a zpracování antigenu T buňkami. Interakce 
komplexu antigen-HLA-DR a T buněčného receptoru (TCR) T 
lymfocytů vede k uvolnění cytokinů. V takto aktivovaném stavu 
se u AM zvyšuje jejich metabolická aktivita, sekrece imunomo-
dulačních látek a schopnost zprostředkovat zničení nádorových 
buněk a mikroorganismů prostřednictvím oxygendependentních 
(H2O2, superoxidový aniont, kyslíkové radikály) nebo na kyslí-
ku nezávislých (acidifikace fagocytovaného materiálu s uvolně-
ním proteáz, hydroláz a produktů komplementu) mechanismů. 
Alveolární makrofágy jsou podle typu inhalovaného antigenu 
schopny produkovat protizánětlivé cytokiny (IL-10) inhibující 
signály zánětlivé odpovědi nebo prozánětlivé mediátory aktivu-
jící schopnost okolních dendritických buněk fagocytovat části-
ce a mikroby. 

Dendritické buňky vznikají z periferních krevních monocy-
tů nebo částečně diferencovaných krevních dendritických buněk. 
Za normálních podmínek se jich v plicích nachází malé množ-
ství podél cév a ve stěně alveolů, nebývají přítomny v alveolár-
ních prostorách. Tyto buňky jsou daleko potentnější v rozvoji T-
-buněčné imunitní odpovědi v důsledku trvalé exprese molekul 
jako CD54 (ICAM-1), CD58 (LFA-3) a CD80/CD86, které jsou 
schopny zvýšit interakci antigen prezentujících buněk s T lym-
focyty. Po zachycení antigenu migrují do lymfatických uzlin, 
kde spouštějí antigen-specifickou odpově? interakcí s naivními 
T a B buňkami. Aktivované antigen-specifické T lymfocyty pak 
mohou migrovat do plicního parenchymu, kde uvolňují TH1 cy-
tokiny (interferon alfa – IFN-alfa), které dále aktivují dendritic-
ké buňky a AM.

Buňky účastnící se vrozené imunitní odpovědi (AM a dendri-
tické buňky) ovlivňují imunitní systém řadou působků. 

Interleukin-1 (IL-1) produkovaný zejména AM (ale i neu-
trofily, endoteliálními buňkami a fibroblasty) stimuluje TH lym-
focyty k sekreci IL-2 a expresi IL-2 receptorů, přispívá k rozvoji 
alveolitidy stimulací adheze neutrofilů (prostřednictvím adhez-
ních molekul ICAM-1/CD 54 a ELAM/CD 62 E) a má z následek 
proliferaci fibroblastů a zvýšenou produkci kolagenu s možným 
rozvojem fibrózy. 

Imunitní odpově? organismu 
u tuberkulózní infekce
Jan Anton, Martina Vašáková
Pneumologická klinika 1. LF UK, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha
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Abstrakta

IL-6 produkovaný zejména AM (ale i endoteliálními buňka-
mi a fibroblasty) ovlivňuje antigen specifickou imunitní odpově? 
a potencuje zánětlivou reakci. 

IL-12 produkovaný zejména AM a dendritickými buňkami (ale 
i neutrofily) stimuluje proliferaci a lytickou aktivitu TH1 buněk 
(TH0 –TH1 shift) a aktivitu NK buněk. 

IL-15 produkovaný zejména AM a dendritickými buňkami sti-
muluje růst a chemotaxi a snižuje apoptózu T buněk s rozvojem 
T buněčné alveolitidy. 

IL-18 produkovaný AM a epiteloidními buňkami indukuje ex-
presi IFN-gamma a kolonie stimulujícího faktoru (CSF), inhibuje 
produkci IL-10 a posiluje zánět zvýšenou produkcí tumor nekro-
tizujícího faktoru alfa (TNF-alfa), IL-6 a IL-1.

Granulocyto-makrofágový kolonie stimulující faktor (GM-
-CSF) způsobuje diferenciaci myeloidních progenitorů ve zralé 
buňky, usnadňuje aktivaci makrofágů v plicích a zvyšuje jejich an-
tigen prezentující schopnost. Transformující růstový faktor beta 
(TGF-beta) produkovaný monocyty a aktivovanými lymfocyty má 
imunosupresivní efekt na monocyty a ovlivňuje sekreci a funkci 
IL-1, IL-2, IL-3, GM-CSF, IFN-gamma a TNF-alfa. 

TNF-alfa produkovaný monocyty/makrofágy moduluje apopto-
tické mechanismy v místě zánětu oběma směry. Přispívá k udržení 
zánětu a má rozhodující úlohu při formaci a tvorbě granulomů. 

T lymfocyty tvoří většinu plicních lymfocytů. Nacházejí se 
v dýchacích cestách, alveolárním epitelu, intersticiu, v lymfatické 
tkáni sdružené s bronchy (bronchus-associated lymphoid tissue 
– BALT) a lymfatických uzlinách. Exprimují T buněčný receptor 
(TCR), funkčně ovlivňující mezibuněčné adheze a signální trans-
dukci při T buněčné aktivaci. Většinou jde o typ alfa/beta (TCR 2), 
asi 5 % pak typ gamma/delta (TCR 1). S ním jsou funkčně sdruže-
né molekuly receptorů CD4 a CD8. CD4 receptor je monomerická 
část produktů MHC třídy II (HLA-DR, -DQ, -DP) exprimovaný 
na buňkách prezentujících antigen (plicní B lymfocyty, alveolár-
ní a intersticiální monocyty/makrogágy, dendritické buňky, akti-
vované T lymfocyty, endoteliální buňky, některé epiteloidní buň-
ky). Molekuly CD8 vážou molekuly třídy MHC I (HLA-A, B, C) 
na povrchové membráně cílových buněk. U zdravých nekuřáků 
jsou T lymfocyty CD4 (helper) a CD8 (cytotoxický/supresorový) 
v plicích ve stejném poměru jako v periferní krvi (CD4/CD8=2). 
U kuřáků je tento poměr snížen.

Po antigenní stimulaci jsou CD4 TH lymfocyty schopny produ-
kovat plejádu cytokinů, které ovlivňují buněčné funkce a mezibu-
něčnou komunikaci (proliferace, diferenciace, aktivace ostatních 
imunokompetentních buněk, chemotaxe, metabolismus pojivové 
tkáně). Podle typu produkovaných lymfokinů je CD4 TH lymfocy-
ty možno rozdělit na dva typy buněk. TH1 buňky prostřednictvím 
produkce IL-2, IFN-gamma a TNF-beta vyvolávají reakci oddálené 
přecitlivělosti, pomáhají při syntéze IgG a inhibují produkci cyto-
kinů TH2 buňkami a syntézu IgE prostřednictvím uvolňování IFN-
-gamma. TH2 lymfocyty produkují IL-4, IL-5, IL-6, IL-9 a IL-10,
který inhibuje proliferaci TH1. Oba subtypy produkují GM-CSF 
a IL-3. 

Lymfocyty CD8 hrají v imunitním systému dosud málo ob-
jasněnou funkci buněk supresorických (ne zcela jasným způso-
bem tlumí aktivitu B lymfocytů a produkcí IL-13 inhibují sekreci 
cytokinů monocytů/makrofágů) a funkci cytotoxických buněk. 
Cytotoxické CD8 lymfocyty mohou být antigen-specifické (k roz-

poznání antigenu vyžadují expresi MHC genů na cílové struktuře 
– MHC restricted) nebo nespecifické (MHC – unrestricted – ničí 
nádorové a virové buňky bez předchozí senzibilizace).

IL-2 uvolňovaný TH1 lymfocyty působí jako lokální růstový 
faktor pro T lymfocyty, které infiltrují plíce v rámci hypersenzi-
tivní reakce, reguluje produkci imunoglobulinů a zvyšuje schop-
nosti cytotoxických T lymfocytů a NK buněk. Aktivně působí při 
tvorbě granulomů. 

IFN-gamma produkovaný TH1 lymfocyty posiluje cytotoxické 
funkce plicních makrofágů a lymfocytů, aktivuje schopnost plic-
ních makrofágů fagocytovat intracelulární patogeny a má anti-
fibrotický efekt spočívající v inhibici proliferace endoteliálních 
buněk a syntézy kolagenu fibroblasty. 

IL-4 produkovaný TH2 lymfocyty, eosinofily a mastocyty působí 
jako kofaktor proliferace fibroblastů, indukuje expresi třídy I MHC 
na membránovém povrchu buněk a tak spolu s IL-2 působí syner-
gicky při růstu T lymfocytů. Spolu s IL-13 napomáhá chemotaxi 
a aktivaci zánětlivých buněk během remodelačních procesů v pli-
cích a prostřednictvím uvolněním IL- 8 z bronchiál ních epiteliál-
ních buněk přitahuje neutrofily a monocyty do místa zánětu.

IL-5 produkovaný T lymfocyty a mastocyty je růstovým fak-
torem eozinofilů. 

IL-9 produkovaný TH2 lymfocyty kladně ovlivňuje zánět (s pří-
tomností zejména eozinofilů a lymfocytů) a hyperreaktivitu dý-
chacích cest, způsobuje hypertrofii epiteliálních buněk se sub-
epiteliální depozicí kolagenu. 

IL-10 produkovaný TH2 lymfocyty inhibuje produkty prozá-
nětlivých cytokinů a blokuje responsi T lymfocytů na specifické 
antigeny. Inhibuje TH1 imunitní odpově? indukcí diferenciace 
naivní TH buňky do fenotypu TH2 (uplatňuje se zejména u aler-
gických a hypersenzitivních onemocnění) a inhibicí uvolňování 
IFN-gamma a IL-2 TH1 lymfocyty. Dále stimuluje růst mastocytů 
a prostřednictvím snížení produkce IL-12 inhibuje interakci mezi 
nimi a T lymfocyty. 

IL-13, považovaný za mediátor TH2 imunitní odpovědi, ačko-
li je produkován TH0, TH1-like, TH2-like a CD8 T lymfocyty, ne-
bo\ zvyšuje expresi adhezních molekul zánětlivých cytokinů na 
lidských plicních fibroblastech a jeho přítomnost je rozhodující 
pro příliv zánětlivých buněk (v případě astmatu s mononukleární 
a eozinofilní zánětlivou odpovědí, metaplázií slizničních buněk, 
fibrózou dýchacích cest, produkcí eotaxinu, obstrukcí dýchacích 
cest a nespecifickou hyperreaktivitou dýchacích cest). Současně 
inhibuje sekreci cytokinů monocyty/maktrofágy (zejména IL-1, 
IL-6, TNF-alfa a IL-8).

IL-14 produkovaný CD4 TH lymfocyty indukuje expresi cyto-
kinů IL-6 a IL-8 na cílových buňkách. Tím, že zvyšuje povrchovou 
expresi ICAM-1 na fibroblastech a aktivuje neutrofily se podílí na 
T zprostředkované fibróze. 

Obecně je možno říci, že převaha TH1 odpovědi s produkcí 
IFN-gamma a IL-2 se podílí na tvorbě granulomů u infekce in-
tracelulárními patogeny či v případě sarkoidózy a zajiš\uje ma-
sivní influx cytotoxických T lymfocytů v případě virové infekce 
a rejekce štěpu. TH2 odpově? s produkcí IL-4, IL-5, IL-9, IL-10 
a IL-13 má za následek vývoj intersticiálních plicních onemocnění 
směrem k fibróze, alergické reakce včetně eozinofilních pneumó-
nií, astmatu a alergické bronchopulmonární aspergilózy (ABPA) 
a snížení rezistence k intracelulárním patogenům.
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Abstrakta

Po překonání mechanické obrany horních cest dýchacích se 
částice obsahující živá M. tuberculosis dostávají do distálních ob-
lastí plic. Zde přicházejí do kontaktu s alveolárními makrofágy. 
V případě tuberkulózy je pohlcení M. tuberculosis makrofágem 
první interakcí mezi patogenem a hostitelem. U některých osob 
jsou makrofágy zřejmě schopny přímého zničení a kompletní eli-
minace patogenu. K interakci může dojít celou řadou mechanis-
mů (receptory pro komplement, manózu atd.), nejdůležitějším 
způsobem se ale podle posledních výzkumů jeví úloha toll-like 
receptoru (TLR) nazvaného podle podobnosti s toll receptorem 
octomilky. TLR jsou aktivovány lipoproteidy buněčné stěny M. 
tuberculosis s následnou produkcí IL-12, která má kromě induk-
ce IFN-gamma prostřednictvím výše popsaného TH0 –TH1 shiftu 
a stimulace NK buněk za následek zvýšenou produkci NO, což je 
důležitá podmínka pro intracelulární zničení M. tuberculosis. U li-
dí se vyskytují TLR 2 a TLR 4 receptory, přičemž každý z nich je 
aktivován jinou bakteriální komponentou. TLR 2 indukuje syn-
tézu TNF-alfa, který působí v synergii s IFN-gamma na stimulaci 
makrofágů a formaci granulomů. Výše uvedené mechanismy vro-
zené imunitní odpovědi je však M. tuberculosis schopno obejít in-
hibicí dozrávání fagozómů makrofágů v baktericidní fagolysozóm 
prostřednictvím inhibice enzymu sfingosinkinázy. Ta je hlavním 
mechanismem mykobakteriální perzistence a možnosti replikace 
v protektivním intracelulárním prostředí.

Některé bacily jsou pohlceny dendritickými buňkami a mi-
grují do lymfatických uzlin, kde reagují s naivními T lymfocyty, 
jiné vstupují do plic a infikují makrofágy, čímž indukují zánětli-
vou reakci. Lymfocyty a monocyty migrují z krve do míst infekce 
v plicích. Zde vytvářejí granulomy. V nich T buňky aktivují infi-
kované makrofágy. Protože tato aktivace není z výše uvedených 
příčin plně úspěšná, bakterie uvnitř granulomů přežívají, avšak ve 
většině případů tak zůstávají dlouhý čas pod kontrolou. Granulo-
my vytvářejí prostředí v němž imunokompetentní buňky mohou 
interagovat za účelem zničení patogenu a zároveň bariéru proti 
diseminaci do plic či jiných orgánů. Disrupce granulomu je roz-
hodujícím okamžikem ve ztrátě kontroly nad bakteriální replika-
cí. TNF-alfa hraje hlavní roli při formování a zachování granulo-
mů. Vysoká incidence tuberkulózy u pacientů léčených inhibitory 
TNF-alfa (zejména infliximabem) nejspíše spočívá v reaktivaci la-
tentní tuberkulózní infekce. Proto je u pacientů před zahájením 
této léčby nutný pečlivý screening.

TH2 buňky nemají významnější roli v protiinfekční imunitě 
u tuberkulózy. Hlavním aspektem TH1 buněk v obraně proti tuber-
kulóze je jejich schopnost produkovat IFN-gamma. Ten stimuluje 
produkci kyslíkových a dusíkových meziproduktů v makrofázích 
s následnou inhibicí intracelulárního růstu, případně usmrcením 
mykobakterií, dále zvyšuje expresi MHC molekul II. třídy na jejich 
povrchu, čímž zvyšuje prezentaci antigenu a násobí imunitní od-
pově?. Také zvyšuje expresi a sekreci TNF-alfa z makrofágů. Lym-
focytární alveolitida se signifikantní lokální produkcí IFN-gamma 
byla pozorována u nemocných s lehčím průběhem onemocnění, 
zatímco pacienti, kteří nevykazují tento typ reakce, mají tendenci 
k mikroskopicky pozitivnímu, kavitujícímu onemocnění. V lite-
ratuře byly popsány případy pacientů s multidrug-rezistentní tu-
berkulózou (MDR-TBC) se selháním antituberkulózní (AT) léčby, 
u nichž podávání IFN-gamma ve formě aerosolu přineslo klinické 
i radiologické zlepšení. To však trvalo pouze po dobu podávání 

této léčby. Nicméně u většiny nemocných tuberkulózou mohou 
být izolovány T lymfocyty produkující IFN-gamma, z čehož ply-
ne, že tento mechanismus je pro eliminaci infekce nedostatečný. 
Předpokládá se, že M. tuberculosis je schopno inhibovat transkripč-
ní responsi na IFN-gamma v makrofázích.

V posledních letech je stále více zkoumána role CD 8 T lym-
focytů v obraně proti tuberkulózní infekci. TC1 fenotyp, který je 
obdobou TH1 lymfocytů, je převažující formou CD8 lymfocytů. 
Ty jsou schopny produkovat významná množství IFN-gamma, 
navíc mají cytotoxické schopnosti a zřejmě hrají významnou roli 
v protektivní imunitě vyvolané vakcinací BCG. Makrofágy nebo 
dendritické buňky mohou předkládat mykobakteriální peptidové 
a lipidové antigeny CD8 T lymfocytům prostřednictvím I. třídy 
MHC molekul nebo neklasických molekul, jakými jsou CD1 nebo 
MHC Ib. Po tomto podnětu CD8 T lymfocyty mohou produkovat 
cytokiny (IFN-gamma a TNF-alfa), aby aktivovaly makrofágy ke 
zničení intracelulárních bakterií (prostřednictvím NO a dalších 
mechanismů). Dále mohou CD8 lymfocyty fungovat jako cytoto-
xické buňky způsobující lyzy infikovaných makrofágů s uvolněním 
mykobakterií, které potom mohou být zničeny okolními aktivo-
vanými makrofágy, nebo jako buňky mikrobicidní, kdy zabíjí my-
kobakteria v infikovaných makrofázích proteinem granulisinem, 
který do nich vpraví pomocí proteinu perforinu. 

Ze studií na zvířecích modelech vyplývá, že úloha CD4 i CD8 
v obraně proti tuberkulózní infekci je vzájemně nezastupitelná. 
Přesná úloha výše uvedených mechanismů není dosud objasně-
na, předpokládá se, že CD4 buňky hrají větší roli v imunitní od-
povědi u aktivní infekce, zatímco CD8 se více účastní kontroly 
latentní infekce.

Z patogenetického pohledu lze výše uvedené skutečnosti shr-
nout tak, že na počátku jsou mykobakteria fagocytována alveolár-
ními makrofágy a eliminována, nebo alespoň inhibována v růstu. 
U většiny infikovaných osob z promořených populací, k nimž pat-
ří i naše evropská, je vyvinutý určitý stupeň přirozené rezistence, 
která vede obyčejně k eliminaci nebo inhibici růstu mykobakterií 
a k rychlé lokalizaci a vyhojení primoinfekce (první setkání nekal-
metizované osoby s M. tuberculosis). Jestliže však alveolární mak-
rofágy nejsou schopny zničit fagocytované bacily nebo inhibovat 
jejich růst, stávají se naopak prostředím příznivým pro intracelu-
lární růst mykobakterií. Mykobakteria se logaritmicky množí v cy-
toplazmě makrofágu, který se nakonec rozpadá a uvolněná my-
kobakteria jsou vzápětí fagocytována dalšími makrofágy, jež jsou 
na místo léze atrahovány chemotakticky. Akumulací makrofágů 
a jejich specificky modifikovaných forem vzniká drobný granu-
lom, zvaný tuberkl. Ten je natolik charakteristický, že umožňuje 
histologickou diagnózu tuberkulózy. Zhruba za 30 – 40 dní po in-
fekci se začíná uplatňovat specifická imunitní odpově? organis-
mu. Buněčná imunita je zprostředkována makrofágy z krevního 
oběhu, atrahovanými a aktivovanými cytokiny, produkovanými 
narůstající populací specifických T lymfocytů. Aktivované makro-
fágy jsou výrazně mikrobicidní a na rozdíl od neaktivovaných mak-
rofágů již neposkytují bacilům příhodné intracelulární prostředí 
pro růst. Dochází ke kaseózní nekróze, tj. solidnímu zesýrovatění 
nekrotického jádra tuberkulózní léze, v jehož acelulárním kyselém 
prostředí již mykobakteria nemají podmínky k růstu. Okolo jádra 
tuberkulózní léze jsou makrofágy již aktivované a tedy bakteri-
cidní, avšak také makrofágy ještě neaktivované, umožňující intra-
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celulární množení mykobakterií. Pokud tuberkl naruší bronchus 
může se infekce šířit do dalších částí plic. V případě narušení cévy 
může hematogenní šíření vytvořit metastatická ložiska v jiných 
orgánech nebo v případě nekontrolovaného rozsevu obraz miliární 
tuberkulózy. Z dosud neznámých důvodů dochází u části nemoc-
ných v průběhu onemocnění ke zkapalnění kaseózního obsahu 
tuberklu. Ve zkapalněném kaseu se mykobakteria mohou mno-
žit i extracelulárně, nebo\ zde nacházejí mimořádně příznivé ae-
robní podmínky. Velké množství bacilů se pak vymyká kontrole 
buněčné imunity. Zkapalnění kasea a destrukce tkáně může mít 
za následek vyprázdnění zkapalněného kasea do bronchiálního 
stromu a tím riziko kapénkové infekce. Zhojení dutin může být 
nad síly hostitele; pokud se podaří, děje se tak jejich demar-
kací, fibrotizací a kontrakcí. U primoinfekce obvykle nedochází 
ke zkapalnění a jen výjimečně onemocnění progreduje jako pri-
mární progresivní tuberkulóza. I když se primoinfekce většinou 
zhojí, M. tuberculosis mohou přečkávat ve zhojených lézích a\ už 
v místech primoinfektu (Ghonův komplex) nebo kalcifikovaných 
malých metastatických fokusech (Simonovy fokusy) v dormant-
ní fázi. Většina osob, které prodělaly primoinfekci, jsou nositeli 
latentní infekce, jež může vést ke znovuvzplanutí tuberkulózní 
infekce – postprimární tuberkulóze.
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Abstrakta

TBC hrudní empyém – stále závažný 
terapeutický problém
Pavla Žáčková, Martina Vašáková
Pneumologická klinika 1. LF UK, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha

V současné době jsou Mycobacterium tuberculosis infikovány 
přibližně dvě miliardy lidí, což představuje téměř třetinu světové 
populace. U všech těchto jedinců existuje riziko vzniku aktivního 
onemocnění. Extrapulmonální forma tuberkulózy reprezentuje 
ze všech onemocnění tuberkulózou 9,7–   46 %. Tuberkulózní pleu-
ritis je po tuberkulózní lymfadenitidě druhou nejčastější formou 
mimoplicní tuberkulózy a je současně nejčastější příčinou vzni-
ku pleuritidy v oblastech s vysokou prevalencí tuberkulózy (TBC) 
(Kim et al. 2006).

Tuberkulózní hrudní empyém je v posledních desetiletích díky 
moderní antituberkulotické léčbě, režimu dohledu na tuberkuló-
zou a proočkovanosti populace spíše vzácností. Navzdory součas-
ným terapeutickým možnostem se však stále jedná o závažnou 
komplikaci, často obtížně kurabilní.

V 50. letech minulého století byla tuberkulóza vůbec nejčas-
tější příčinou hrudního empyému. Tuberkulózní hrudní empyém 
vznikal především jako komplikace léčby plicní TBC, především 
kolapsoterapie a operačních výkonů – torakoplastiky, torakokaus-
tiky, extrapleurální pneumolýzy. I dnes jej vídáme u nemocných 
vyššího věku s anamnesticky proběhlou plicní tuberkulózou lé-
čenou kurativním pneumotoraxem nebo komplikovanou vznikem 
exsudátu. Hrudní empyém může u těchto nemocných perzistovat 
řadu let v opouzdřené formě obklopen masivní kalcifikovanou 
pachypleurou. Zpravidla se ozřejmí vznikem bronchopleurální 
nebo i pleurokutánní píštěle. Podkladem endogenní reaktivace 
TBC infekce je pokles imunity podmíněný věkem a komorbidita-
mi. Často je vyvolávajícím momentem virový infekt. 

U mladších nemocných vzniká TBC hrudní empyém provalením 
subpleurálně lokalizované kaverny do pleurálního prostoru. Bron-
chopleurální píštěl je pro TBC hrudní empyém patognomická. 

Klinický obraz pleurální komplikace závisí na celé řadě faktorů, 
na rozsahu nálezu, rychlosti tvorby výpotku, věku, celkovém stavu 
nemocného a na přidružených chorobách. Je charakterizován febril-
ním stavem, dušností a kašlem, který bývá provázen hojnou puru-
lentní expektorací podmíněnou vykašláváním obsahu empyémové 
dutiny drenážním bronchem. Hemoptýzy nejsou výjimkou.

U starších nemocných někdy vídáme subakutní průběh, kdy 
onemocnění probíhá pod obrazem neurčitých příznaků, jako celko-
vé neprospívání, únavnost, potivost a subfebrilní teploty.

Diagnózu onemocnění lze stanovit na podkladě klinické sym-
ptomatologie a skiagramu hrudníku ve dvou projekcích s patrnou 
limitovanou empyémovou dutinou s typickým hydroerickým feno-
ménem svědčícím pro komunikaci s bronchem. Probatorní hrudní 
punkce ozřejmí charakter výpotku. Mikroskopická a následně kul-
tivační pozitivita mykobakteria tuberkulózy bývá pravidlem, vzhle-

dem k přítomné bronchopleurální píštěli je však infekce většinou 
smíšená. Cytologický obraz a biochemické parametry se neliší od 
netuberkulózního hrudního empyému. 

Léčba nemocnění musí být vždy komplexní. Základem terapie 
je kombinovaná antituberkulotická léčba a hrudní drenáž, často 
bývá nutná i dvojdrenáž. Drenáž umožňuje trvalou evakuaci se-
kretu a pravidelné laváže empyémové dutiny. Drenáž bývá dlou-
hodobá, často trvající i několik měsíců. Nedojde-li však ke spon-
tánnímu uzavření píštěle nelze empyém pouhou drenáží vyléčit 
a na místě je operační řešení.

Chirurgické řešení – pleurostomie, torakoplastika, apikolýza 
a myoplastika představují v současnosti stále užívané postupy, 
které umožňují léčbu nemocných s chronickým hrudním empyé-
mem. Dá se říct, že tyto výkony prožívají v posledních desetile-
tích renesanci díky pozorovanému vzestupu nitrohrudních one-
mocnění u rostoucího počtu imunokompromitovaných nemocných 
(Ris et al. 2004).

Zvolený operační postup závisí na lokalizaci a rozsahu nálezu, 
ale také na celkovém stavu nemocného, přidružených onemocně-
ních a možnosti nemocného operační výkon podstoupit. 

Torakostomie je výkon indikovaný u nemocných v těžkém celko-
vém stavu jako výkon z vitální indikace. Umožňuje evakuaci hnisu, 
detoxikaci nemocného, lokální ošetření empyémové dutiny i lokál-
ní ošetření bronchopleurální píštěle. U některých nemocných se 
jedná o výkon definitivní s nutností doživotního lokálního ošetřo-
vání, někdy lze v druhé době provést torakoplastiku, která spolu 
s uzávěrem stomie vede k vyléčení nemocného. Oba výkony jsou 
mutilující a výrazně prodlužují morbitidu. 

Na našem oddělení je pro pleurální komplikace různé etiolo-
gie ročně průměrně hospitalizováno 250 nemocných. Z toho je pro 
hrudní empyém léčeno přibližně 100 pacientů. Z uvedeného počtu 
nemocných jsou pro TBC hrudní empyém léčeni pouze 3 nemocní. 
Zatímco ve skupině nemocných léčených pro nespecifický hrudní 
empyém se průměrná délka drenáže pohybuje v rozmezí 7–14 dnů, 
u nemocných s TBC hrudním empyémem bývá délka drenáže ně-
kolikanásobně delší s průměrem 169 dnů. 

Ve skupině 12 nemocných léčených pro TBC hrudní empyém 
byla pouze 1 žena (71 let) a 11 mužů ve věkovém rozmezí 37–81 
let (průměr 61 let). Nemocné jsme rozdělili do dvou skupin. I. sku-
pina zahrnovala nemocné s anamnesticky proběhlou plicní TBC 
v mládí, léčenou kurativním pneumotoraxem nebo komplikovanou 
vznikem exsudátu. Ve II. skupině byli nemocní s nově diagnosti-
kovaným onemocněním. 

V I. skupině bylo 7 nemocných ve věkovém rozmezí 60 – 81 let. 
U všech nemocných byla přítomna bronchopleurální píštěl, dva ne-
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Obr. č. 1: Skiagram hrudníku pacienta s anamnesticky pro-
běhlou plicní TBC léčenou kurativním pneumotoraxem. 
Nyní pravostranný TBC hrudní empyém s bronchopleurál-
ní píštělí

Obr. č. 2: Skiagram hrudníku při zavedené hrudní drenáži 
s patrným perzistujícím volným prostorem a masivní petrifi-
kovanou pachypleurou

Obr. č. 3: Skiagram hrudníku téhož pacienta po provedené 
pravostranné torakoplastice

Abstrakta

mocní již měli provedenou torakostomii. Všichni nemocní byli BK 
mikroskopicky i kultivačně pozitivní jak ze sputa, tak z pleurální-
ho sekretu. Všichni nemocní byli polymorbidní, dva nemocní byli 
v těžkém celkovém stavu. Žádný nemocný nebyl ethylik. Komplexní 
terapií byl vyléčen pouze 1 nemocný, který byl schopen podstoupit 
operační řešení – torakoplastiku s apikolýzou. U tří nemocných 
bylo dosaženo stabilizace – byla potlačena TBC infekce, výpotek se 
doplňoval jen minimálně a empyémová dutina byla dobře drénová-
na odvodným bronchem. Celkový stav umožňoval dimisi, operační 
řešení bylo kontraindikováno. Tři nemocní zemřeli. 

Ve II. skupině bylo 5 nemocných ve věkovém rozmezí 37–61 let. 
Všichni nemocní byli BK mikroskopicky i kultivačně pozitivní ze 
sputa i z pleurálního sekretu. U všech nemocných byla přítom-
na bronchopleurání píštěl. Všichni nemocní byli ethylici. Dva ne-
mocní byli vyléčeni hrudní drenáží, dva pacienti byli indikováni 
k operačnímu řešení, byla provedena torakoplastika s apikolýzou 
a u druhého nemocného torakoplastika doplněná o horní lobek-
tomii. Jeden nemocný zemřel na jaterní selhání při cirhóze jaterní 
ethylické etiologie. 

Tuberkulózní hrudní empyém představuje závažnou a obtížně 
kurabilní komplikaci plicní TBC. Často je definitivním řešením tepr-
ve operační výkon. Díky současným terapeutickým možnostem, pře-
devším antituberkulotické léčbě, se však jedná o komplikaci méně 
častou. Predisponujícím faktorem je anamnesticky proběhlá plicní 
TBC léčená kurativním pneumotoraxem, polymorbidita, celkový 
stav nemocného a u mladších jedinců chronický ethylismus.
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Abstrakta

Tuberkulóza hrála v hrudní chirurgii vždy důležitou roli. Pro tu-
berkulózní kavernu provedl Tuffier v roce 1883 první plicní resekci 
a také torakoskopie a pneumolýza zavedená v roce 1910 Jacobae-
usem byla součástí terapie tuberkulózy. S objevem streptomycinu 
v roce 1940 a zaváděním dalších účinných antituberkulotik se ko-
lapsová léčba stává obsolentní a chirurgická intervence je postup-
ně vyčleňována pro případy komplikované a rezistentní na léčbu 
antituberkulotiky. Zatímco v 60. letech minulého století zahrno-
vala kolapsová terapie cca 17 % všech chirurgických intervencí pro 
tuberkulózu, v 80. a 90. letech byla resekční terapie zastoupena 
již ve více než 90 % operací. Z rozvojem miniinvazivních postupů 
v hrudní chirurgii (VATS, VTS) se v současnosti stává chirurgická 
diagnostika tuberkulózy běžnou praxí. 

Indikace k chirurgické léčbě tuberkulózy jsou dnes přesně sta-
noveny:
1. komplikace tuberkulózy – hemoptýza, empyém, bronchiektá-

zie, aspergilová infekce kaverny, lymfadenopatie s píštělí a en-
dobronchiální tuberkulóza;

2. případy, kde nedochází k terapeutické odpovědi na antituber-
kulózní léčbu (MDR-TB), klinický a radiologický obraz one-
mocnění se nemění nebo zhoršuje;

3. přetrvávající pozitivita při ohraničeném radiologickém nálezu;
4. podezření na malignitu. Bod 4. zahrnuje právě diagnostické 

výkony. 
Základními metodami v diagnostice tuberkulózní infekce jsou 

mikroskopické a kultivační vyšetření, tuberkulinový kožní test, me-
tody založené na průkazu nukleových kyselin (PCR, MTD), Quan-
tiferon a sérologické testy. Otevřená plicní biopsie nebo biopsie 
pomocí videotorakoskopie jsou narozdíl od předešlých postupů 
méně obvyklé. Přesto mají své nezastupitelné místo v diagnostice 
neověřených plicních, hilových a mediastinálních lézí. 

Na Chirurgické klinice 1. LF UK jsme za období od dubna 2004 
do prosince 2005, tj. 20 měsíců, operovali 20 pacientů, u kterých 
byl v odstraněné tkáni zjištěn tuberkulózní proces. Jednalo se o ne-
mocné, u kterých nebyla specifická etiologie procesu diagnostiko-
vána žádnou jinou metodou před operací. Histologické vyšetření 

prokázalo specifický granulomatózní proces, buňky Langerhansova 
typu a kaseózní nekrózy. 

U 17 pacientů byla provedena atypická resekce plicního ložiska, 
u 2 pacientů provedena lobektomie a u 1 pacienta pneumonektomie. 
Ve 3 případech byla zjištěna tuberkulózní pleuritida, z toho u dvou 
nemocných ve stadiu chronického empyému, kde byla provedena 
dekortikace. Od roku 2005 odesíláme část bioptického materiálu 
na MTD vyšetření, které bylo pozitivní v 6 případech. 

V pooperačním průběhu jsme sledovali délku pooperační dre-
náže u jednotlivých výkonů a porovnávali jsme jí s délkou drenáže 
u netuberkulózních pacientů. Toto srovnání bude podrobněji pre-
zentováno v ústním sdělení. 

Chirurgický přístup v diagnóze tuberkulózy má svoje nezastu-
pitelné místo především u mimoplicních forem. V diferenciální 
diagnostice neověřených plicních lézí je třeba pomýšlet i na speci-
fickou etiologii a proto vyšetření bioptického materiálu na přítom-
nost tuberkulózní infekce by mělo být obligatorní, tak jak je tomu 
na našem pracovišti. V uvedeném souboru jsme nezaznamenali 
případy vážnější pooperační morbidity a mortality.
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Nová doporučení pro diagnostiku a léčbu 
netuberkulózních mykobakterióz
dle kritérií Americké hrudní společnosti (ATS)

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

Úvod

Americká hrudní společnost (ATS) vydala letos v únoru již 
třetí zprávu za posledních 15 let vyhrazenou onemocněním za-
příčiněným netuberkulózními mykobakterii (NTM). 

Když byla v roce 1997 připravována poslední zpráva ATS 
o NTM, bylo identifikováno přibližně 50 NTM druhů. V součas-
nosti je katalogizováno více než 125 NTM druhů (127 druhů). 
Zevrubný seznam všech platných NTM druhů je přístupný on-
line na stránkách www.bacterio.cict.fr/m/mycobacterium.html. 
Nedošlo však pouze k dramatickému zvýšení celkového počtu 
mykobakteriálních druhů, ale rovněž ke zvýšení počtu klinic-
ky významných druhů. Toto zvýšení je následkem pokroku v mi-
krobiologických technikách izolace NTM, dále pokroku v mole-
kulárních technikách.

Epidemiologie 
NTM jsou široce rozšířena v prostředí. Organismy se mohou 

nacházet v půdě, vodě (přírodní i upravované – M. kansasii, M. xe-
nopi, M. simiae). Doposud však nebyl zaznamenán žádný přenos 
z člověka na člověka či ze zvířete na člověka. Dokonce u pacien-
tů s cystickou fibrózou, očividně vysoce vnímavých, a u popula-
ce, u které jsou jiné oportunní organismy jasně přenášeny mezi 
pacienty, není dokumentován přenos NTM z člověka na člověka. 
Onemocnění je zřejmě získáváno expozicí z prostředí, přesto spe-
cifické zdroje infekce běžně identifikovány nejsou. 

Incidence NTM v rozvinutých zemích je 1,0  –1,8 případů na 
100 000 obyvatel. Mycobacterium avium komplex (MAC) je nejčas-
těji se vyskytující NTM druh vyvolávající onemocnění.

Patogeneze 
Během posledních dvou desetiletí byla zaznamenána tři dů-

ležitá zjištění týkající se patogeneze NTM infekcí: 
� U HIV infikovaných pacientů se diseminovaná NTM infekce 

vyskytuje jen při poklesu CD4+ T lymfocytů pod 50/µl.
� U HIV neinfikovaných pacientů jsou diseminované formy NTM 

infekce sdruženy se specifickými genetickými poruchami na 
buňkách závislé imunitní odpovědi – poruchami syntézy in-
terferonu INF-γ a interleukinu IL-12.

� Byla zjištěna asociace mezi bronchiektáziemi a nodulární for-
mou plicní NTM infekce u postmenopauzálních žen s pectus 
excavatus, skoliózou, prolapsem mitrální chlopně a kloubní 
hypermobilitou (syndrom Lady Windermere).

Mykobakteria jsou iniciálně fagocytována makrofágy, které od-
povídají produkcí IL-12, jenž reguluje dále produkci INF-γ. INF-γ 
aktivuje neutrofily a mikrofágy k ničení intracelulárních patoge-
nů, zahrnujících i mykobakteria. 

Plicní postižení NTM se častěji vyskytuje u strukturálních 
plicních onemocnění jako jsou chronická obstrukční plicní ne-
moc (CHOPN), bronchiektázie, cystická fibróza, pneumokoniózy, 
po proběhlé tuberkulóze plic, u plicní alveolární proteinózy a při 
poruchách jícnové motility. Abnormální genotypy cystické fibrózy 
a fenotypy deficitu α1-antitrypsinu mohou predisponovat někte-
ré pacienty k NTM infekcím. Zvýšené riziko vzniku infekce NTM 
nebo progrese stávajícího aktivního NTM onemocnění z podávání 
blokátorů TNF-α (infliximab, etanercept) není známa. Doporuču-
je se však blokátory TNF-α podávat pacientům s NTM infekcí jen 
pokud dostávají adekvátní anti-NTM terapii. 

Diagnostická kritéria netuberkulózních 
plicních mykobakterióz 
Pacienti s podezřením na netuberkulózní plicní mykobakte-

riózu by měli mít následující vyšetření:
1.  skiagram hrudníku (pokud nejsou přítomny kavitace, pak 

i HRCT hrudníku),
2.  tři a více odběrů sputa na vyšetření acidorezistentních tyčí (mi-

kroskopicky i kultivačně),
3.  vyloučení jiného onemocnění, zejména tuberkulózy.

Klinická, radiografická a mikrobiologická kritéria musí být spl-
něna k tomu, aby mohla být vyslovena diagnóza netuberkulózní 
plicní mykobakteriózy. Následující kritéria platí pro symptomatic-
ké pacienty s radiologickými opacitami, nodularitami či kavitacemi 
nebo s HRCT scanem, který vykazuje multifokální bronchiektázie 
s mnohočetnými malými noduly. Tato kritéria se nejlépe hodí na 
onemocnění způsobené MAC, M. kansasii a M. abscessus.

Mikrobiologická kritéria:
1. pozitivní výsledek kultivace z nejméně dvou separovaných vzor-

ků expektorovaného sputa,
2. nebo pozitivní výsledek kultivace z nejméně jednoho bronchiál-

ního výplachu nebo laváže,
3. nebo transbronchiální či jiná plicní biopsie s odpovídajícími 

histopatologickými nálezy (granulomatózní zánět nebo acido-
rezistentní tyče) a jedno nebo více sput či bronchiálních výpla-
chů, ze kterých byly pozitivní kultivace na NTM,

4. konzultace odborníka na NTM, když se NTM infekce znovu obje-
ví ojediněle nebo byla zaznamenána neobvyklá kontaminace,

Abstrakta
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5. pacienti podezřelí z plicní NTM, kteří nesplnili diagnostická 
kritéria, mají být sledováni, dokud diagnóza není jasně potvr-
zena nebo vyloučena,

6. stanovení diagnózy NTM plic nevede nutně k nařízení terapie, 
její rozhodnutí je individuálně založeno na potenciálních rizi-
cích a benefitech léčby u každého pacienta.

Klíčové laboratorní nálezy u NTM
1. Doporučovanou metodou barvení klinických vzorků na acido-

rezistentní tyče (pro M. tuberculosis i NTM) je fluorochromová 
metoda. Metody dle Ziehl-Neelsena či Kinyoun jsou též mož-
né, avšak méně citlivé. Barvení dle Grama není vhodné. Vzor-
ky by měly být kultivovány na obou druzích půd, pevných i te-
kutých. Některé druhy mykobakterií vyžadují k růstu speciální 
podmínky a/nebo nižší teploty (M. haemophillum, M. genavense 
a M. conspicuum, tyto druhy mohou být příčinou kožního one-
mocnění či onemocnění lymfatických uzlin).

2. Obecně by NTM měla být identifikována druhově. Metody rych-
lé druhové identifikace zahrnují komerční DNA sondy (MAC, M. 
kansasii, M. gordonae) a HPLC (high-performance liquid chroma-
tography). Pro některá NTM, zejména rychle rostoucí mykobak-
téria (RGM= M. fortuitum, M. abscessus a M. chelonae) mohou být 
nezbytné jiné identifikační techniky zahrnující rozšířené tes-
ty citlivosti, DNA sequencing nebo polymerase chain reaction 
(PCR).

3. K rutinnímu testu citlivosti MAC je doporučen jen clarithromycin.
4. K rutinnímu testu citlivosti M. kansasii je doporučen jen rifam-

picin.
5. Rutinními testy citlivosti pro taxonomickou identifikaci i léčbu 

RGM (M. fortuitum, M. chelonae, M. abscessus) by měly být testy na 
amikacin, imipenem (jen M. fortuitum), doxycyklin, fluorochino-
lony, sulfonamid nebo trimethoprim-sulfamethoxazol, cefoxitin, 
clarithromycin, linezolid a tobramycin (jen M. chelonae).

Profylaxe a léčba NTM onemocnění
Léčba MAC plicní mykobakteriózy
Pro většinu pacientů s nodulární formou onemocnění/s bron-

chiektáziemi se doporučuje v režimu 3krát týdně clarithromycin 
1 000 mg nebo azithromycin 500 mg, rifampicin 600 mg a etam-
butol 25 mg/kg. Pro pacienty s fibrokavitární formou onemocnění 
nebo těžkým nodulárním či bronchiektatickým onemocněním by 
měl být podáván v denním režimu clarithromycin 500 –1 000 mg 
nebo azithromycin 250 mg, rifampicin 10 mg /kg /den, maximál-
ně 600 mg, nebo rifabutin 150 –300 mg a etambutol 15 mg/kg;
ten po 2 měsících vysadit, k tomu amikacin či streptomycin na 
počátku terapie. Pacient by měl být léčen do kultivační negativi-
ty, následně 1 rok.

Léčba diseminované MAC mykobakteriózy
Terapie má zahrnovat clarithromycin 1 000 mg/den nebo azi-

thromycin 250 mg/den a etambutol 15 mg/kg/den s nebo bez ri-
fabutinu 150–350 mg  /den. Terapie může být přerušena při ústu-
pu symptomů a po úpravě buněčné imunity. 

Profylaxe diseminovaného MAC onemocnění
Profylaxe by měla být podávána dospělým s AIDS s CD4+ 

lymfocyty pod 50 cells/µl. Azithromycin 1 200 mg  /týden nebo 

clarithromycin 1 000 mg  /den. Rifabutin 300 mg  /den je také efek-
tivní, ale je hůře snášen.

Léčba plicní mykobakteriózy M. kansasii
Denní režim: izoniazid 300 mg denně, rifampicin 600 mg den-

ně a etambutol 15 mg/kg/den. Léčba by měla probíhat do kulti-
vační negativity, pak 1 rok. Po 2 měsících etambutol vysadit.

Léčba M. abscessus plicní mykobakteriózy
Není žádný osvědčený režim nebo předvídatelný efekt léčby. 

Multidrug-režimy zahrnují clarithromycin 1 000 mg/den. Chirur-
gická resekce lokalizovaného onemocnění v kombinaci s multi-
drug-režimy založenými na clarithromycinovém základě má lep-
ší šanci na léčbu.

Léčba mimoplicního onemocnění způsobeného RGM
Léčebné režimy jsou založeny na výsledcích in vitro citlivos-

ti. U M. abscessus mykobakteriózy se často používají režimy na 
makrolidovém základě. Pro úspěch terapie má význam chirur-
gický debridemet.

Léčba NTM krční lymfadenitidy
Ve většině případů je krční lymfadenitis způsobena MAC a pri-

mární léčbou je léčba chirurgická s více něž 90% mírou úspěš-
nosti. Léčebný režim na makrolidové bázi by měl být podáván 
u pacientů s rozsáhlou MAC lymfadenitidou nebo se špatnou od-
povědí na chirurgickou terapii.

Závěr
Současná bezprecedentně vysoká míra zájmu o netuberkulózní 

mykobakteria je výslednicí dvou hlavních aktuálních trendů, a to 
koincidencí netuberkulózních mykobakteriálních infekcí s AIDS, 
a jednak uznáním, že netuberkulózní mykobakteriální onemocnění 
plic jsou registrována ve zvýšené míře i u non-AIDS populace. Mi-
moto netuberkulózní mykobakteriální infekce se objevují v dříve 
nepoznaných formách s novými klinickými manifestacemi.
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Abstrakta

Mezinárodní doporučení pro operační 
léčbu TBC a plicních mykobakterióz
Vladislav Hytych, Pavel Horaž?ovský, Alice Vernerová
Chirurgická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha

Tuberkulóza je celosvětově nejčastější příčinou úmrtí na infekční 
onemocnění. Karel Rokitanský prokázal více než 90% výskyt růz-
ných forem TBC u zemřelých v druhé polovině 19. století.

První pokus o operaci u nemocného s TBC provedl Block v roce 
1881. První úspěšnou plicní resekci pro TBC provedl v roce 1891 
Tuffier, když odstranil plicní vrchol u 25letého nemocného. První 
lobektomii pro tuberkulózu plic popsal v roce 1934 Friedlander 
a v roce 1939 provedli Churchil a Belsey první segmentektomii 
(Černý et al. 1993; Duin et al. 1992). 

Torakoplastiku navrhl v roce 1879 Estlander a techniku rozpra-
covali Nissen a Sauerbruch. Z dalších kolapsových metod byla uží-
vána frenikotomie (prováděná cestou skalenotomie a později tora-
koskopickýcm přístupem) a extrapleurální pneumolýza a plombáž 
mezi fascia endothoracica a pleura parietalis (Černý et al. 1993).

V roce 1882 zavedl Forlanini léčbu arteficiálním pneumotora-
xem. V roce 1910 referoval Jacobeus o nové metodě torakoskopii, 
když zavedl v místním znecitlivění do hrudníku kovový cystoskop. 
Torakoskopie umožnila provedení torakokaustiky a pneumolýzy, 
rozrušení srůstů mezi povrchem plíce a nástěnnou pleurou a tím 
zdokonalení léčebného PNO (Duin et al. 1992; Shott 1993).

V roce 1904 vyvinul F. Sauerbruch operační podtlakovou komo-
ru a tím vytvořil předpoklad pro provádění chirurgických výkonů 
v hrudníku. Později byla nahrazena přetlakovým dýcháním při ETI 
a následně selektivní ventilací (Shott 1993). 

V roce 1949 K. P. Klassen, A. J. Anlyan a G. M. Curtis proved-
li poprvé otevřenou plicní biopsii u nemocného s difúzním plic-
ním onemocněním a v roce 1959 zavedl Carlens mediastinoskopii. 
V současné době videomediastinoskopie vesměs nahradila klasic-
kou Carlensovu mediastinoskopii a videotorakoskopie (VTS) a vi-
deo-asistovaná torakoskopie (VATS) klasickou torakoskopii a Klas-
senovu otevřenou biopsii. 

Chirurgické výkony pro TBC plic rozdělujeme na diagnostické 
a terapeutické, endoskopické a klasické, resekční a kolapsové.

Z diagnostických chirurgických výkonů jsou upřednostňová-
ny mediastinoskopie, VTS, VATS a parasternální mediastinotomie 
u nemocných s neověřenými solitárními nebo mnohočetnými uzly 
v plicním parenchymu, pleurálními výpotky, difúzním postižením 
parenchymu nebo mediastinální lymfadenopatií (Černý et al. 1993; 
Musil et al. 2005; Souilamas et al. 2001). Vždy vedle odběru tkáně 
na histologické vyšetření odebíráme část tkáně na kultivaci a mo-
lekulárně genetické vyšetření (Musil et al. 2005).

Chirurgická léčba tuberkulózy prožívala největší rozkvět v prv-
ní polovině minulého století. Nyní není metodou volby a pouze 
v indikovaných případech doplňuje konzervativní terapii antitu-
berkulotiky (Musil et al. 2005). Mezi terapeutické výkony řadíme 
neanatomické neboli atypické či klínovité resekce, které prová-

MUDr. Vladislav Hytych
Chirurgická klinika 1. LF UK a FTNsP
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4

díme bu? otevřenou klasickou cestou torakotomie anebo VATS. 
Dále segmentární resekce, lobektomie a výjimečně pneumonekto-
mie (Blyth 2000; Loddenkemper et al. 2002; Shiaishi et al. 2004; 
Souilamas et al. 2001). 

Indikace k chirurgické léčbě jsou (Černý et al. 1993; Blyth 2000; 
Loddenkemper et al. 2002; Shiraishi et al. 2004; Souilamas et al. 
2001; Sung et al. 1999):
� neztišitelné krvácení, 
� koincidence TBC a plicní rakoviny, 
� podezření na bronchogenní karcinom u neověřených lézí, 
� rezidua po úspěšné konzervativní terapii – tuberkulomy, kaver-

ny, fibrokaseózní ložiska, bronchiektázie, atelektáza,
� profylaxe recidivy onemocnění, 
� neúspěšná konzervativní terapie, infekce atypickými mykobak-

teriemi, superinfekce zejména plísňová, 
� některé formy multirezistentní tuberkulózy. 

Z kolapsových metod indikujeme pouze torakoplastiku nejčastěji 
u tuberkulózních nebo smíšených empyémů spojených s destrukcí plíce 
jež nelze zvládnou drenážemi a konzervativní terapií. Někdy je výkon 
rozšířen či doplněn o muskuloplastiku u bronchopleurálních píštělí.

Hrudní chirurgie má stále významnou roli v diagnostice tuber-
kulózy a doplňuje v indikovaných případech základní konzervativní 
terapii zejména u nemocných s multirezistentní tuberkulózou.
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Abstrakta

Protrahovaný průběh aviární mykobakteriózy 
u pacienta s vrozeným defektem imunity
Karel Křepela
Pediatrická klinika 1. LF UK a FTNsP, Praha

Aviární mykobakterióza je protrahované onemocnění, které 
se významnou měrou vyskytuje u jedinců se sníženou imunitou. 
Je znám častý výskyt u HIV infikovaných jedinců, kde se podílí na 
zvýšení mortality. Při pitvě zemřelých na AIDS se prokazuje Myco-
bacterium avium až u poloviny případů. U dětí s normální imunitou 
se vyskytuje výhradně u těch, kteří nebyli kalmetizováni. Souvisí 
to se zkříženou imunitou, takže BCG vakcinace chrání významnou 
měrou i před tímto onemocněním. V období 1986–1993, kdy se 
neočkovali novorozenci ve třech krajích ČR proti TBC, se vyskyt-
lo přes 80 případů aviární mykobakteriózy. Po obnovení plošného 
očkování v roce 1994 se aviární mykobakterióza opět nevyskytu-
je. U dětí probíhá nejčastěji pod obrazem krční lymfadenitidy, ale 
vyskytlo se i několik závažných nálezů hilové lymfadenitidy, kde 
pro podezření na tumor byla provedena torakotomie. Klinický ob-
raz se nijak neliší od tuberkulózy, stejně jako histologický nález. 
Pro diagnózu je rozhodující kultivační průkaz vyvolavatele a po-
zitivní kožní test pomocí aviárního senzitinu. Léčba onemocnění 
je velmi obtížná, protože bývá rezistence na většinu základních 
antituberkulotik a často i na léky druhé řady. Tam, kde je to mož-
né, nutno dát přednost chirurgickému řešení.

Kazuistika:
Uveden případ onemocnění u chlapce, který onemocněl ve 

věku 5 let při kontaktu s nemocnou drůbeží. Onemocnění mělo 
během 25 let sledování protrahovaný průběh s postupným posti-
žením lymfatických uzlin krčních, axilárních a ingvinálních, plic, 
vedlejších dutin nosních, kůže a burzy v oblasti loketního kloubu. 
Na nepříznivém vývoji onemocnění se nesporně podílí vrozená po-
rucha imunity, která byla u chlapce zjištěna. Jedná se chronickou 
granulomatózu, jejíž příčinou je porucha nitrobuněčného zabíjení 
bakterií, a která vede k častému onemocnění, na kterém se mnoh-
dy podílejí neobvyklé typy bakterií. U našeho pacienta to byla in-
fekce extrémně rezistentním typem Mycobacterium avium.

Podstatou chronické granulomatózy (CGD) je defekt oxidá-
zy, která za normálních okolností aktivuje produkci kyslíkových 
radikálů včetně peroxidu vodíku, které vedou k rozrušení mem-
brány bakterií, pohlcených ve fagocytární vakuole. U CGD bak-

terie v buňkách přežívají, mohou se tam množit a jsou postupně 
buňkami zaneseny do tkání, kde se uplatní náhradní obranný me-
chanismus, spočívající v aktivaci tkáňových histiocytů, které se 
přemění v epiteloidní buňky, obklopí cizorodé bakterie a vedou 
ke vzniku chronického granulomu, jak je tomu podobně u tuber-
kulózy, sarkoidózy a jiných granulomatóz. Diagnosticky se defekt 
činnosti oxidázy prokáže nedostatečnou redukcí tetrazoliové mod-
ři v leukocytech nemocného (NBT test – nitroblue tetrazolium 
test). U řady pacientů bývá zvýšení IgA. 

Při léčbě, která s přestávkami trvala 56 měsíců a při které se 
postupně využilo kombinace 11 léků, zůstala zachována citlivost 
na ethambutol, cycloserin a clofazimin, při jejichž aplikaci se vždy 
nález zlepšil (přechodné vymizení kultivační pozitivity laryngeál-
ních výtěrů, ústup kožních projevů). Celkem byl nemocný sedm-
krát hospitalizován. Výsledek léčby však byl vždy dočasný, takže 
prognóza onemocnění zůstává nejistá. 
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Abstrakta

Netuberkulózní plicní mykobakterióza
– naše zkušenosti
Ivana Hricíková, Martina Šterclová, Václava Bártů
Pneumologická klinika 1. LF UK, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha

Úvod

Mykobakterióza je granulomatózní, zánětlivé onemocnění vy-
volané netuberkulózními mykobakteriemi (NTM) postihující, u do-
spělé populace, převážně plíce.

Etiologickým agens jsou mykobakterie, které jsou všudypří-
tomné, najdeme je ve vodě (sladké i slané), vodovodním potrubí, 
studních, akváriích, hlíně, prachu, dále je můžeme izolovat z domá-
cích zvířat, ptáků (ATS 1997). Do roku 2004 bylo validně popsáno 
100 druhů mykobakterií a u více než 50 z nich byla již prokázána 
příčinná souvislost s onemocněním člověka. Přenos se děje cestou 
inhalační, deglutinační či kontaktem. Onemocnění zdravých jedinců 
je vzácné i když expozice k mykobakteriím je všeobecná. 

Předpokládá se, že existují specifické faktory, které ovlivňují 
vnímavost jedince k infekci. Bylo pozorováno, že větší pravděpo-
dobnost onemocnění netuberkulózní mykobaketriózou mají ne-
mocní s preexistujícím plicním onemocněním (Aksamit 2002). 
Mezi nejčastější z nich patří plicní tuberkulóza, plicní fibróza, cys-
tická fibróza, bronchiektázie, chronická obstrukční plicní nemoc, 
pneumokoniózy (především silikóza). Predispozici k plicním my-
kobakteriózám představují i deformity hrudníku. S infekcí netuber-
kulózními mykobakteriemi se setkáváme častěji u imunokompro-
mitovaných nemocných včetně osob infikovaných virem HIV. Bylo 
prokázáno, že vnímavost k mykobakteriálním infekcím může být 
i geneticky podmíněná.

V klinickém obraze dominuje kašel, často s expektorací, puru-
lentní sputum u nemocných s bronchiektáziemi, hemoptýza, hub-
nutí, subfebrilie, pocení, únava. V RTG obraze nalezneme tenko-
stěnné dutiny v apikálních a předních segmentech horních plicních 
laloků, infiltráty a nodulární stíny v různých oddílech plicních kří-
del, pro Mycobacterium avium komplex je typické postižení středního 
laloku a linguly. HRCT hrudníku často potvrdí bronchiektázie.

Klíčové postavení v diagnostice a později i v léčbě má bakteri-
ologické vyšetření sputa, bronchiálního výplachu nebo aspirátu při 
BRSK, diagnóza může být potvrzena kultivací NTM při transbron-
chiální nebo plicní biopsii, diagnosticky výtěžný je i histologický 
nález granulomatózní léze doplněný kultivační pozitivitou.

Minimální diagnostické požadavky (dle kritérií Americké hrud-
ní společnosti – ATS) jsou jedenkrát mikroskopická pozitivita (mp) 
+ třikrát kultivační pozitivita (kp) nebo dvakrát mp + dvakrát kp 
nebo kp bronchiálního aspirátu. K zahájení léčby mykobakteriózy 
je třeba splnit následující kritéria: existující klinické příznaky, od-
povídající rentgenologický nález a průkaz netuberkulózních my-
kobakterií ve vyšetřovaném materiálu doplněný o stanovení citli-
vosti na antibiotika. 

Řada netuberkulózních mykobakterií je rezistentní na základní 
antituberkulotika. Citlivost ze základních antituberkulotik bývá nej-
častěji zachovaná na streptomycin, rifampicin a etambutol, z ostat-
ních antibiotik aminoglykosidy, makrolidy, chinolony, lamprene 
a cycloserin. Léčba probíhá v kombinované terapii, v úvodní fázi 
nejméně třemi citlivými preparáty. Terapie probíhá ještě dvanáct mě-
síců od dosažení kultivační negativity vyšetřovaného materiálu.

Naše zkušenosti
V letech 2001–2006 bylo na našem pracovišti hospitalizováno 

71 nemocných s diagnózou netuberkulózní plicní mykobakteriózy, 
stanovené na základě výše zmíněných kritérií. Důvodem hospitali-
zace (není nutná izolace nemocných, protože interhumánní přenos 
u NTM nebyl prokázán) bylo parenterální podávání aminoglykosidů 
a u 20 pacientů (5 žen a 15 mužů) byla vzhledem k rentgenologické-
mu nálezu a mikroskopické pozitivitě zahájená AT léčba I. kategorie 
s izolací nemocných pro podezření na plicní tuberkulózu, později byla 
na základě kultivačního vyšetření stanovena diagnóza NTM.

Soubor tvoří 28 žen (41 %) průměrného věku 63 let a 43 mužů 
(63 %) průměrného věku 58 let. Nejčastějším etiologickým agens bylo 
M. avium komplex (MAC) – 44 případů (63 % osob), 12krát byla pro-
kázána infekce M. kansasii (17 %), M. xenopi bylo prokázáno u 8 osob 
(12 %), M. fortuitum u 2 osob (3 %), jedenkrát byla prokázána infekce 
M. gordonae, M. malomensae, M. simie, M. interjectum a M. abscessus.

Z 28 žen našeho souboru mělo 23 (82 %) žen aviární NTM. V li-
teratuře je zmiňován tzv. syndrom lady Windermere, který zahrnuje 
fibronodulární bronchiektázie lokalizované do linguly a středního la-
loku, pozitivní sputum na MAC, u žen středního a vyššího věku. Bu-
deme- li se věnovat souboru žen, jednou bylo prokázáno onemocně-
ní M. interjectum, čtyřikrát bylo izolováno M. kansasii (14 %). V léčbě 
byly aminoglykosidy použity u 25 (89 %) pacientek, antituberkulotika 
I. řady (minimálně 2 preparáty) u 3 nemocných (10 %).

Do kombinace byly použity i v ČR neregistrovené léky a to dva-
krát cycloserin, dvakrát lamprene (7 %). Šest žen z tohoto souboru 
mělo v anamnéze tuberkulózu, dvě CHOPN, u 3 byly prokázány 
bronchiektázie, 3 nemocné byly léčeny imunosupresí, jedna byla 
imunokompromitovaná (stav po chemoterapii). U 24 pacientek 
(86 %) léčených aminoglykosidy trvala iniciální fáze terapie tři měsí-
ce, jedné pacientce bylo nutno ukončit tuto terapii po 64 dnech pro 
nespolupráci při demenci. Nežádoucí účinky terapie (nefrotoxicita, 
ototoxicita, zvýšení hodnot transmináz, alergická kožní reakce) ne-
byly zaznamenány u žádné z nemocných a proto léčba aminoglyko-
sidy a iniciální fáze nemusela být předčasně ukončena. 

V souboru 43 mužů bylo M. avium detekováno u 21 osob (48 %), 
dále bylo zaznamenáno 8krát onemocnění M. kansassi (19 %), 8krát 
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bylo etiologickým agens M. xenopi (v souboru žen toto mykobake-
trium jako etiologické agens zaznamenáno nebylo), dále bylo za-
znamenáno onemocnění M. gorodnae, M. simie, M. abscessus, M. for-
tuitum, M. malmaoensae. 

38 (88 %) nemocných bylo léčeno aminogykosidy v iniciální fázi, 
u 10 nemocných (23 %) byly do kombinace zařazeny antituberku-
lotika I. řady (minimálně 2 základní antituberkulotika), z neregis-
trovaných preparátů byl v léčbě použit dvakrát cycloserin a jednou 
lamprene. Z preexistujících plicních onemocnění mělo v anamnéze 
18 (42 %) nemocných CHOPN II.–IV. stadia, devět (21 %) nemoc-
ných mělo v anamnéze tuberkulózu plic, dva (5 %) prodělali v před-
chorobí mykobakteriózu. Také u mužů nebylo nutné iniciální fázi 
léčby ukončit nebo zkrátit pro nežádoucí účinky terapie.

Shrnutí
Z celkového počtu 71 hospitalizovaných pacientů pro netuber-

kulózní plicní mykobaketriózu bylo 28 žen a 43 mužů. 26 pacientů 
(37 %) bylo mikroskopicky pozitivních (13krát prokázáno M. avium, 
třikrát M. xenopi, šestkrát M. kansassi, jednou M. fortuitum, M. inter-
jectum, M. abscesus). Nejčastějším etiologickým agens bylo M. avium 
– u žen 88 % všech pacientek, ani jedna žena neonemocněla M. xe-
nopi. Patnáct nemocných (21 %) prodělalo v předchorobí tuberku-
lózu, z toho 7 nemocných opakovaně. U dvou osob jsme zazname-
nali opakovanou infekci netuberkulózními mykobakteriemi. U 20 
nemocných (28 %) jsme se setkali s CHOPN II.– IV. stadia v osob-
ní anamnéze. Dvacet devět nemocných v době stanovení diagnózy 
kouřilo, 13 pacientů byli bývalí kuřáci. Bronchiektázie byly před 
propuknutím nemoci diagnostikovány u 7 nemocných nejčastěji 
na podkladě opakovaných respiračních infektů, čtyři nemocní měli 
v osobní anamnéze zhoubný novotvar. Abusus alkoholu udávalo 9 
osob. Diabetes mellitus 2. typu mělo 7 pacientů a devět pacientů 
mělo další onemocnění (systémový lupus erytematodes na korti-
koterapii, Wegenerovu granulomatózu, silikózu, trichocelulární 
leukoémii, mentální anorexii, morbus Bechtěrev).

Z výše uvedeného vyplývá, že nejčastějším etiologickým agens 
v našem souboru bylo M. avium, které postihlo 88 % žen a 48 % 
mužů. U 14 nemocných se uplatnil více než jeden predisponující 

faktor onemocnění. 15 pacientů nemělo v osobní anamnéze žádné 
preexistující onemocnění. V léčbě mělo 97 % nemocných amino-
glykosidy v kombinaci s makrolidy a chinolony. U 18 % nemocných 
byly použity antituberkulotika první řady v kombinaci s makrolidy 
a chinolony. Neregistrované léčivé přípravky byly použity u 4 pa-
cientů (6 %) u 3 pro léčbu M. avium a jednou byla léčena nemocná 
s M. kansassi. Pro nežádoucí účinky podávaných preparátů nebyla 
předčasně ukončena terapie žádnému pacientovi a zatím nebyla po-
tvrzena recidiva onemocnění u nemocných z tohoto souboru.

 Závěr
Naše zkušenosti v léčbě netuberkulózních mykobakterióz po-

tvrzují již známé skutečnosti. Mykobakteriózou onemocní častěji 
osoby s preexistující plicní chorobou (v našem souboru 79 % ne-
mocných). Také všeobecně platí, že častěji NTM onemocní muži, 
kuřáci s CHOPN v anamnéze, což potvrdila i naše práce. Nejčas-
tějším etiologickým agens je M. avium. Léčba pacientů byla vždy 
zahájena na základě výše zmíněných kritérií a kombinace léků byla 
podána podle výsledků citlivosti. Doba trvání terapie (zvláště u ne-
mocných s M. avium) byla minimálně dvanáct měsíců od dosažení 
kultivační negativity.

Zatím není známa recidiva onemocnění NTM pacientů z toho-
to souboru po námi vedené léčbě.
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Regionální centrum pro podporu výuky 
a výzkumu v oblasti medicínských 
obrazových a klinických dat
Vlastimil Černý1, Václava Bártů2

1Regionální centrum, Praha
2Pneumologická klinika 1. LF UK a FTNsP, Praha

Prezentovaný projekt, financovaný z Evropských strukturál-
ních fondů a z rozpočtu České republiky, využívá znalostí spe-
cialistů FTNsP v oborech onkologie, traumatologie, pneumolo-
gie a urologie, a prostřednictvím informačních technologií tyto 
znalosti zprostředkovává širší lékařské veřejnosti. Jeho cílem je: 
1. vytvořit základ fungujícího školicího a poradenského centra 
pro studenty, doktorandy, mladé vědecké pracovníky a praktické 
lékaře z Prahy; 2. přispět k rozvoji společných inovačních progra-
mů vysokých škol, výzkumných pracoviš\ v oblasti medicínských 
obrazových a klinických dat; 3. připravit a v praxi ověřit moderní 
nástroje pro celoživotní vzdělávání lékařské veřejnosti. 

Při naplňování cílů projektu řešitelé vycházejí z možností, 
které v současné době nabízí dosažená úroveň digitálních dia-
gnostických a informačních technologií. Hlavním prostředkem 
k jejich dosažení je výukový webový portál, koncipovaný jako 
otevřený soubor strukturovaných reálných případových studií 
z uvedených medicínských oblastí. Prezentované případové stu-
die nejsou pouze statickým popisným studijním materiálem, ale 
umožňují čtenáři sledovat výchozí stav pacienta i sérii logických 
kroků, které v daném případě vedly ke stanovení správné diagnózy 
a následně i optimálního způsobu léčby. Navíc studie umožňují 
i sledování vývoje případu v delším časovém období na sérii ob-
razových snímků, které mohou být doplněny i sekvencemi např. 
z chirurgických výkonů. Studie jsou sestavovány specialisty v da-
ných oborech a promítají se v nich jejich mnohaleté zkušenosti. 
Pro lepší pochopení problematiky jsou v konečné podobě očiště-
ny od nadbytečných či zavádějících informací. Ochranu osobních 
údajů zabezpečuje systém anonymizace, který je pro řešitele jed-
noduchý a přitom umožňuje zpětné vyvolání konkrétního paci-
enta a úpravu nebo aktualizaci dat. 

Výukový webový portál je možno prohlížet bez instalace spe-
ciálního software. Je pojat encyklopedicky a vychází vstříc poža-
davkům širokému okruhu zájemců, od mediků, přes postgraduální 
studenty až po specialisty v jednotlivých medicínských oborech. 
Uživatelům nabízí velmi příjemné prostředí s možností fulltex-
tového vyhledávání, exportu dat a sledování anonymizovaného 
pacienta v časově stanoveném období napříč jednotlivými obory. 
Jeho předností je unikátní způsob spojení digitální obrazové i tex-
tové dokumentace, který dosud nebyl v ČR použit.

Pneumologická sekce regionálního centra je rozdělena na jed-
notlivé kapitoly dle základního charakteru onemocnění a ty se pak 
dále rozpadají na blíže a podrobněji specifikované skupiny cho-
rob. Případové studie, které se vkládají na portál, jsou vybírány 
dle několika kritérií. Studie zjištěnou diagnózou odpovídají určené 
skupině chorob. Anamnestická data, diagnostické kroky, získané 
výsledky, závěry provedených vyšetření a v neposlední řadě léč-
ba poskytují ucelený postup a rámec pro konkrétní onemocnění. 
Každá studie obsahuje jen ta důležitá data a výsledky, která jsou 
pro daný případ klíčová, rozhodující a vedou k stanovení diagnózy. 
Tento slovní popis jednotlivých diagnostických jednotek je dopl-
něn obrazovou dokumentací získanou na digitálních vyšetřovacích 
přístrojích, případně videozáznamy thorakochirurgických výkonů. 
Takto sestavená studie dokumentuje v časovém prostoru ucelený 
obraz a průběh daného onemocnění.

Kazuistika
Muž, 54 let, pracuje jako stavbyvedoucí, dlouholetý kuřák 20 

cigaret denně, nikdy vážněji nestonal. Pro měsíc trvající produktiv-
ní kašel s občasnou příměsí krve a váhový úbytek 10 kg za 4 měsíce 
byl vyšetřen praktickým lékařem a odeslán na rentgenové vyšetření 
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hrudníku. Pro ložiskový patologický nález v levém horním laloku 
byla doplněna počítačová tomografie hrudníku. Na základě tohoto 
vyšetření bylo vysloveno podezření na primární nekrotizující ná-
dor generalizovaný do levé plíce s karcinomatózní lymfangiopatií 
vlevo. Následné bronchoskopické vyšetření zjistilo těžké zánětlivé 
změny bronchiální sliznice, v dohledu optiky bez přímých známek 
tumoru. Cytologie cíleného aspirátu z bronchu pro levý horní la-
lok prokázala polymorfní bronchiální epitele a leukocyty. Bakte-
riologické vyšetření téhož aspirátu ihned zjistilo mikroskopicky 
pozitivní nález acidorezistentních tyčí, který byl následně doplněn 
i kultivační pozitivitou a identifikací kmene M. tuberculosis. Stejně 
tak i vyšetření sputa bylo opakovaně mikroskopicky a kultivačně 
pozitivní. Provedený tuberkulínový kožní test byl pozitivní stejně 
tak i quantiferon s produkcí interferonu γ. 

Pacient byl ihned hospitalizován a byla zahájena antituber-
kulotická léčba 1. kategorie v lékové čtyřkombinaci v iniciální 
dvouměsíční fázi. Po opakované bakteriologické konverzi sputa 
s negativním kultivačním nálezem pacient dokončil celkovou šes-
timěsíční léčbu již ambulantně.

Z uvedeného vyplývá, že prvotní podezření na bronchogenní 
karcinom levého horního laloku dle rentgenového vyšetření a po-
čítačové tomografie bylo mylné. Opakovaně pozitivní mikroskopic-

ké a kultivační vyšetření biologického materiálu z dýchacích cest 
získaného jak při bronchoskopii, tak i spontánně potvrdilo, že se 
jednalo o plicní formu tuberkulózy s rozpadem plicní tkáně. 

Obrazová dokumentace případové studie pak dokládá dyna-
miku onemocnění při zjištění a v průběhu léčby.
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