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Více než dva metry vyso-
ká rostlina z čeledi miří-
kovitých (Apiacea), tedy 
příbuzná naší mrkve. Tato 
gigantická rostlina ros-
te jako hojný endemit na 
Kanárských ostrovech. 
V devadesátých letech byl 
zkoumán protizánětlivý 
a antipyretický účinek lapi-
dinu, seskviterpenu obsa-
ženého v této rostlině (Va-
lencia, E. et al. Planta Med 
60, 5: 395-399, 1994.).

(foto GEUM – Mgr. Karel Vízner)
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Aeonium castello-
-paivae C. Bolle.

Endemitická rostlina po-
cházející z Kanárských os-
trovů (Gomera). Dužnaté 
listy napovídají, že roste 
na suchých výhřevných 
místech s malým množ-
stvím srážek. Patří do čele-
di Crassulaceae (tlustico-
vité). Ideální sukulent pro 
domácí pěstování
i u nás. (Jardín Botánico, 
Tafira Baja, Gran Canaria)

(foto GEUM – Mgr. Karel Vízner)

Vážení čtenáři,

v březnu a dubnu se z teplých krajin vracejí první ptáci, přilétají stavět hnízda k našim domům, do našich 
zahrad a svou přítomností a svým zpěvem projasňují náš den i život. Spolu s nimi obvykle přilétá počátkem roku 
také množství složenek do našich poštovních schránek. Jedna taková je vložena i do tohoto čísla. Doufám, že za 
dobu své existence se vám naše i vaše Kazuistiky v pneumologii natolik zalíbily, že 156 korun ročního předplat-
ného budete platit s lehkým srdcem. V případě jakýchkoliv problémů nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat. 
Podrobnější informace o předplatném naleznete také uvnitř čísla.

Nakladatelství Geum sídlí v České republice, usilujeme však důsledně o to, aby Kazuistiky v pneumologii 
se svou přílohou Interdisciplinární spolupráce byly časopisem česko-slovenským. Stránky našeho periodika jsou 
otevřeny příspěvkům v obou národních jazycích, autorům z České i Slovenské republiky. Distribuce probíhá jak 
v České republice, tak na Slovensku a podmínky předplatného pro čtenáře z obou zemí jsou naprosto shodné. 
V letošním roce nám tak v tomto ohledu zbývá učinit již jen poslední krok – získat pro redakční radu také od-
borníky ze Slovenské republiky. Předpokládáme, že tak postupně učiníme v průběhu letošního roku a do příštího 
ročníku již Kazuistiky v pneumologii vstoupí s česko-slovenskou redakční radou.

Velmi nás těší ohlasy, které od vás dostáváme. Jsme rádi, že kromě kazuistik se vašemu zájmu těší také pra-
videlné i nové rubriky. Mezi velmi populární patří rarita, aktuality z klinických studií, seriál Zajímavé broncho-
logické (a morfologické) nálezy i další. Čas od času dostáváme podněty, které nás nabádají k rozšíření té či oné 
rubriky. Snažíme se, aby časopis byl nejen kvalitní a čtivý, ale také vyvážený, a s tímto vědomím přistupujeme 
k sestavování jeho obsahu. S ohledem na vyváženost z hlediska zastoupení jednotlivých oborů trvale usilujeme 
nejen o příspěvky z pneumologie, ale také o články s alergologickou, ORL, balneologickou a další tématikou. Nej-
podstatnější jsou samozřejmě kvalitní a zkušení spolupracovníci a autoři. Za oprávněnou je třeba uznat častou 
připomínku, že název Kazuistiky v pneumologii evokuje pouze jednooborové vymezení a nevystihuje tak přesně 
obsah časopisu ani naše úsilí. Případná změna názvu je však natolik závažným rozhodnutím, že vyžaduje při-
nejmenším průzkum názorů mezi současnými i potenciálními čtenáři a důkladné analýzy. Není tedy otázkou týd-
ne ani měsíce, ale spíše dlouhodobým procesem.

V době, kdy dostáváte do rukou toto číslo, představujeme na českém knižním trhu novou publikaci autorů 
M. Teřla a O. Rybníčka Asthma bronchiale v příčinách a klinických obrazech. Jde o vskutku nádhernou knihu 
s propracovanou strukturou a netradiční úpravou, množstvím obrazových ilustrací, ale i komentářů a kazuistik, 
které doplňují hlavní, odborně velmi kvalitní, text. Distributor pro Slovensko zatím není určen, v České repub-
lice by se měla kniha začít prodávat od 12. dubna. Druhou „novinkou“ těchto dní je tradiční, letos již 6. vydání 
aktualizované publikace Pomocník alergologa a klinického imunologa. Lékaři v České republice, kde je výlučně 
distribuován, jej pochopitelně již znají a vědí také, jak se registrovat k jeho odběru. Případní noví uživatelé na-
leznou podmínky registrace k odběru Pomocníka AKI uvnitř tohoto čísla nebo na našich internetových stránkách 
www.geum.org

Přeji všem čtenářům krásné jaro i úspěšný rok. Těším se, že i letos se budeme setkávat na seminářích, kon-
gresech a jiných odborných akcích a především se těším na vaše kazuistiky, komentáře, zprávy, recenze a další 
příspěvky pro Kazuistiky v pneumologii.

 Karel Vízner
šéfredaktor

Editorial
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Úvod: 
Chylothorax je definován jako nahromadění lymfy v pohrud-

niční dutině, ke kterému může dojít při obstrukci nebo poškoze-
ní ductus thoracicus či cisterny chylli. V minulosti se na prvním 
místě mezi příčinami udávaly malignity, v 75 % případů se jednalo 
o lymfom. Dle Doerra et. al. (2005) dnes na prvním místě v etiologii 
chylothoraxu stojí komplikace operačního zákroku (operace jícnu, 
páteře, aorty, vrozených srdečních vad) nebo trauma (dislokované 
fraktury v oblasti hrudní páteře, penetrující poranění hrudníku). 
Ve skupině pacientů s chylothoraxem byl lymfom či jiná malignita 
diagnostikován pouze v 16,7 %. Chylothorax může být iatrogenní 
jako komplikace kanylace centrální žíly nebo blokády plexus coe-
liacus. Chylothorax bývá popisován při lymfangioleiomyomatóze, 
Gorhamově chorobě, popisován je i idiopatický chylothorax.

Jednou ze vzácných příčin chylothoraxu může být také amy-
loidóza. V následujícím sdělení bychom vás rádi seznámili s pří-
padem pacientky, u které se systémová amyloidóza projevila re-
cidivujícími pleurálními výpotky.

Amyloidóza zahrnuje skupinu chorob odlišné etiologie, pro 
které je společná extracelulární akumulace patologických forem 
bílkovin souhrnně nazývaných amyloid.

Amyloid získal název na základě svých tinkčních vlastností 
při barvení jódem. Dnes je již známo 25 typů lidských a 8 zví-

Souhrn:
Kazuistické sdělení popisuje případ pacientky, u které byla diagnostikována systé-

mová amyloidóza včetně difuzního plicního postižení jako příčina recidivujících pleu-
rálních výpotků. Diagnóza amyloidózy byla u pacientky stanovena post mortem. Cílem 
tohoto sdělení je připomenutí, že za recidivujícími fluidothoraxy nejasné etiologie mo-
hou stát i méně běžná onemocnění, jakým amyloidóza bezesporu je.

Summary:
Diffuse pulmonary amyloidosis as the cause of recurrent fluidothorax 
The case history describes a female patient diagnosed with the systemic amyloido-

sis including diffuse pulmonary affection as the cause of recurrent pleural exudation. 
Amyloidosis was diagnosed post mortem. The aim of this paper is to remind that recur-
rent fluidothorax of unclear etiology could be caused by less common diseases inclu-
ding for sure amyloidosis.

Šterclová, M., Matěj, R. Difuzní plicní amyloidóza jako příčina recidivujícího fluidothoraxu. Kazuistiky 
v pneumologii 3, č. 1: 4 – 8, 2006.

Klíčová slova:
� chylothorax
� difuzní plicní 

amyloidóza
� recidivující pleurální 

výpotky

Key words:
� chylothorax
� diffuse pulmonary 
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� recurrent pleural 

exudates

Difuzní plicní amyloidóza jako příčina 
recidivujícího fluidothoraxu

Martina Šterclová1, Radoslav Matěj2

1Pneumologická klinika Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou, Praha 
2Oddělení patologie Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou, Praha

řecích amyloidogenních fibrilárních proteinů. Společnými vlast-
nostmi amyloidových proteinů jsou jejich tinkční vlastnosti při 
barvení konžskou červení a ultrastrukturální vlastnosti proka-
zatelné elektronovou mikroskopií a rentgenovou krystalografií 
(Westermark et al. 2005). Ukládání amyloidu ve tkáních může 
být systémové nebo lokální. Obecně lze amyloidózu rozdělit na 
amyloidózu primární – idiopatickou a sekundární, která dopro-
vází jiné základní onemocnění.

Nejčastěji je v literatuře zmiňována amyloidóza AA (amy-
loid associated) a AL (amyloid light chain). V případě AL amy-
loidózy jsou lehké řetězce imunoglobulinů většinou typu lamb-
da produkovány abnormálním klonem plasmatických buněk. 
Sérový prekurzor AA amyloidového proteinu (SAA) patří mezi 
bílkoviny akutní fáze. Tvorba fibril AA bývá spojena s chronicky 
probíhajícími zánětlivými procesy či nádorovými onemocnění-
mi. Fibrilární forma amyloidu vzniká, pokud dojde ke konver-
zi sekundární struktury původně fyziologického rozpustného 
prekurzoru, tj. lehkých řetězců imunoglobulinů nebo sérového 
amyloidového proteinu, na nerozpustnou a obtížně degradova-
telnou formu.

Mezi méně často se vyskytující amyloidózy patří amyloidóza 
dialyzovaných pacientů, amyloidóza při familiární středomořské 
horečce, familiární amyloidová polyneuropatie nebo amyloidóza 
provázející některé tumory s neuroendokrinní aktivitou.

kazupneu_1_06.indd   4 17.4.2006   22:46:55
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VIRCHOW RUDOLF L. K. (1821–1902) – německý patolog, pravděpodobně nejvýznamnější patolog všech dob. Původně armádní prosektor, po uvolnění z armády soukromý do-
cent. Od r. 1848 se v jeho aktivitách prolínal vědecký zápal a levicové politicko-společenské postoje, později, jako poslanec říšského sněmu patřil k radikálnímu křídlu, byl oponen-
tem Bismarcka, prosazoval veřejná hygienická a sociální opatření. Přes odpor establishmentu se stal (po zásahu některých osobností) profesorem patologie ve Würzburgu, později 
na nátlak panovníka profesorem patologie v Berlíně. Virchow popsal velký počet nových patologických stavů, definoval leukocytózu, popsal leukemii, plicní a mozkovou embolii, 
mnoho let se věnoval studiu trombózy. Jeho kniha „Buněčná patologie“ patří k milníkům vývoje medicíny podobně jako Vesaliova „De humani corporis fabrica“ či Harveyova „De 
motu cordis“. Vzhledem k obtížím s publikací svých výsledků německými vědeckými časopisy v prvních letech své kariéry založil nový časopis „Archiv für pathologische Anatomie“, 
dnes známý jako „Virchow’s Archiv“, po dobu celého století jeden z nejvýznamnějších časopisů v lékařských vědách. V pozdějším věku se jeho vědecké názory stávaly stále více kon-
zervativními, byl nepřítelem Darwinovy evoluční teorie i rodící se bakteriologie a sérologie. Viz V. triáda, V. uzlina, V.Robinův prostor (Zdroj: Velký lékařský slovník)

Plicní amyloidózu poprvé popsal Virchow v roce 1857; v dol-
ních cestách dýchacích byla poprvé zdokumentována v roce 
1877 Lesserem (Graham et al. 1988). Postižení plic při primár-
ní systémové amyloidóze uvádí jednotliví autoři v 36 – 92 %, při 
sekundární amyloidóze v 1– 73 %. Stupeň plicního poškození 
při primární amyloidóze je vždy větší než při sekundární amy-
loidóze (Celli et al. 1978). Dle Rubinowa se depozita amyloidu 
v plicích dělí na:

I. tracheobronchiální
a. izolovaná, lokalizovaná nebo nodulární
b. multifokální nebo difuzní

II. parenchymální 
c. nodulární – solitární, mnohočetná
d. intersticiální, septální, vaskulární

Difuzní plicní amyloidóza je tou nejméně obvyklou, nicméně 
prognosticky nejzávažnější formou. Obvykle je diagnostikována 
u pacientů v páté dekádě života. Na skiagramu hrudníku se pro-
jevuje jako postižení intersticia, retikulonodulace až nodulární 
opacity (Hui et al. 1986).

Je třeba rozlišovat mezi plicním postižením při systémové 
amyloidóze, aa již primární či sekundární, a mezi lokalizovanou 
plicní amyloidózou. Některé práce naznačují, že difuzní plicní po-
stižení je při primární systémové amyloidóze velice časté, naopak 
u lokalizované plicní amyloidózy bývá vzácné (Utz et al. 1996).

Amyloidóza nemá žádné specifické příznaky. Na toto one-
mocnění bychom měli myslet v diferenciální diagnostice nefro-
tického syndromu, kardiomyopatie, periferní neuropatie včetně 
autonomní neuropatie a hepatomegalie. Pacienti často udávají 
únavu a hmotnostní úbytek, u pacientů s plicním postižením se 
nejčastěji setkáme s námahovou dušností, opakovanými pne-
umoniemi, hemoptýzou či atelektázou (Kavuru et al. 1990). 
Nodulární plicní amyloidóza bývá spíše náhodným nálezem na 
skia gramu hrudníku.

Recidivující pleurální výpotky jsou u pacientů se systémovou 
amyloidózou zřídkavé, častěji jsou popsány u pacientů s primár-
ní formou (Berk et al. 2005). V etiologii výpotků při systémové 
amyloidóze byl zvažován podíl kardiomyopatie a nefrotického 
syndromu (Poh et al. 1975), zdá se však, že na jejich rozvoji se 
účastní přímo poškození pleury amyloidem. Amyloid pravdě-
podobně inhibuje pleurální resorpci a mění sekreční vlastnosti 
pleury (Berk et al. 2003).

V současné době je jedinou diagnostickou možností defini-
tivního průkazu amyloidózy tkáňová biopsie, nejlépe přímo nej-
více postiženého orgánu. Alternativou může být např. aspirace 
podkožního tuku či biopsie slinné žlázy. Typizace a přesné bio-
chemické určení amyloidu může být i přes dostupnost moder-
ních imunohistochemických metod mnohdy obtížná. Specific-
kou, ale nepříliš dostupnou metodou k určení typu amyloidózy 
je sekvenování proteinů amyloidových fibril. K určení rozsahu 

DIFUZNÍ PLICNÍ AMYLOIDÓZA JAKO PŘÍČINA RECIDIVUJÍCÍHO FLUIDOTHORAXU

Obr. č. 1: Zadopřední skiagram hrudníku. V levém dolním 
a středním plicním poli je patrné homogenní neostře ohrani-
čené zastření

postižení amyloidózou a ke sledování efektu terapie je ve Velké 
Británii využívána SAP scintigrafie (Guidelines Working Group 
of the UK Myeloma Forum 2004). K rozlišení AL a familiární 
formy kardiomyopatie při amyloidóze se osvědčila (99m)Tc-DPD 
scintigrafie (Perugini et al. 2005).

Léčba sekundární amyloidózy spočívá v eliminování vyvoláva-
jící příčiny, nejčastěji zánětlivého procesu. Je studován vliv látky 
NC-503 (Anti-amyloidotic agent) na renální a gastrointestinální 
funkce pacientů se sekundární amyloidózou. 

V léčbě primární amyloidózy se uplatňují vysoké dávky mel-
falanu s následnou autologní transplantací kmenových buněk 
(průměrná délka života 15,6–21,8 měsíce), popřípadě konvenční 
chemoterapie založená na podávání bug samotného melfalanu, 
či melfalanu v kombinaci s prednisonem (průměrná délka života 
9 měsíců). Využíván je i protokol VAD (vincristine, adriamycin, 
dexamethason) a C-VAMP (cyclofosfamid, vincristin, adriamy-
cin, methyl-prednisolon).

Kazuistika:
55letá nemocná byla na naše oddělení přijata v květnu 2005 

pro levostranný fluidothorax nejasné etiologie (obr. 1). V rodinné 
anamnéze pacientky figurovalo nádorové onemocnění plic u obou 
rodičů a generalizovaný, blíže neurčený karcinom u jejího bratra. 
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V dětství prodělala infekční hepatitidu, dále udávala opakované 
tromboflebitidy a od roku 1995 trvající diabetes mellitus 2. typu 
kompenzovaný dietou. Řadu let byla sledována pro chronickou 
obstrukční plicní nemoc. V roce 1980 prodělala hysterektomii 
s adnexektomií pro uterus myomatosus. V červnu 2004 jí byla 
provedena transuretrální resekce papilokarcinomu močového mě-
chýře grade 2. Následně byla opakovaně léčena pro záněty močo-
vých cest, které v červenci 2004 vyústily v akutní pyelonefritidu 
s urosepsí. V prosinci 2004 byla nemocná hospitalizována pro 
pravostranný fluidothorax, jehož etiologii se nepodařilo objas-
nit. Proto jí byla v lednu 2005 provedena pravostranná torako-
tomie s biopsií pleury, dekortikací a pleurodézou. Histologicky 
byla potvrzena pouze chronická nespecifická pleuritida. Průběh 
hospitalizace byl komplikován kardiorespiračním selháním, pro 
nutnost umělé plicní ventilace byla založena přechodně trache-
ostomie. V únoru 2005 byla pacientka opět hospitalizována, 
tentokrát pro otoky dolních končetin a hypalbuminémii. Jako 
možná příčina byl zvažován nefrotický syndrom, ten ale nebyl 
potvrzen. Pro záchyt monoklonální gamapatie byla pacientka 
sledována hematologem. Od dubna 2005 byla vyšetřována pro 
levostranný fluidothorax nejasné etiologie, na počátku května 
2005 přeložena na naše pracoviště. Pacientka byla alergická na 
penicilinová antibiotika, po kterých udávala kožní exantém. Tr-
vale užívala Furon, Isoptin, Helicid, Verospiron, Lethrox, z in-
halačních preparátů pak Ventolin, Seretide a Spirivu. Kouřila od 
svých patnácti do padesáti čtyř let až 30 cigaret za den. Při přijetí 
byla v předčasném starobním důchodu, dříve pracovala v trafice. 
Žila u syna, zvířata nechovala.

Při vstupním vyšetření byla na pacientce patrná makroglosie, 
hepatomegalie, onychomykóza na horních i dolních končetinách 
a prosáknutí dolních končetin do poloviny bérců charakteru lymf-
edému. Poslechově bylo do poloviny levého hemithoraxu osla-
bené dýchání, poklep zde byl přikrácený a bronchofonie nezvuč-
ná. Biochemické vyšetření séra, krevní obraz a vyšetření moče 
byly v normě.

Po přijetí jsme u pacientky indikovali levostrannou hrudní 
punkci a hrudní drenáž. V punktátu byly cytologicky zachyceny 
především eosinofily a lymfocyty, biochemicky měl výpotek cha-
rakter chylothoraxu. Ultrazvukové vyšetření břicha, počítačová 
tomografie (CT) břicha, kolonoskopické vyšetření, ventilačně 
perfuzní scan, ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin ani 
echokardiografické vyšetření nevedlo k jednoznačnému objas-
nění etiologie fluidothoraxu. Nepotvrdila se souvislost výpotku 
s nově diagnostikovanou hypotyreózou (duben 2005) a nebyla 
prokázána recidiva papilokarcinomu močového měchýře. Pro 
možnost rozvoje chylothoraxu v souvislosti s poraněním duc-
tus thoracicus při pravostranné videoasistované torakoskopii 
byla indikována nepřímá lymfoscintigrafie, únik lymfy do levé-
ho hemithoraxu nebyl prokázán. Endobronchiálně byla patrná 
rozšířená carina, atypické buňky zachyceny nebyly, diferenciální 
rozpočet buněk v tekutině získané bronchoalveolární laváží byl 
v normě. Pro podezření na mediastinální lymfadenopatii, které 
bylo vysloveno na základě CT vyšetření hrudníku na předchozím 
pracovišti, jsme indikovali kontrolní CT hrudníku s vysokou roz-
lišovací schopností (obr. 2). Radiolog popsal změny charakteru 
levostranné protrahované pleuropneumonie. Dodatečně zjiště-
né výsledky imunologického vyšetření provedeného za předchozí 

hospitalizace na jiném pracovišti svědčily pro kryoglubulinémii 
a monoklonální gamapatii kappa a lambda.

Vzhledem k těžké ventilační obstrukční poruše, těžké po-
ruše difuze a ke známkám respirační insuficience nebyla levo-
stranná videothorakoskopie s biopsií pleury indikována. Přistou-
pili jsme k talkáži levostranné pleurální dutiny. Následně došlo 
u pacientky k rozvoji kardiorespirační insuficience s fibrilací 
síní a klinickými známkami svědčícími pro flebotrombózu pra-
vé dolní končetiny. Pacientka byla přeložena na interní kliniku 
ke kardiální kompenzaci. Odtud se po krátké hospitalizaci vrá-
tila zpět na naše pracoviště k dohojení rány po hrudní drenáži. 
Po několikadenní hospitalizaci pacientka náhle zemřela v klidu 
na lůžku, jako nejpravděpodobnější příčina smrti byla zvažová-
na maligní arytmie.

Vzhledem k tomu, že etiologie recidivujících výpotků zůstala 
po téměř půlroční hospitalizaci na různých pracovištích nejas-
ná, byla indikována patologicko-anatomická pitva. Její závěr byl 
v souladu s klinicky zjištěnými poznatky. Kromě toho však při 
mikroskopickém vyšetření odebraných parenchymových orgánů 
byla nalezena depozita bezstrukturních eosinofilních hmot, která 
jevila tinkční vlastnosti amyloidu – zejména pozitivitu v histo-
chemické reakci s konžskou červení (obr. 3), s charakteristickým 
dvojlomem až „apple-green“ ve vyšetření v polarizovaném svět-
le (obr. 4). Depozita amyloidu byla nalezena především v ledvi-
nách, slezině, srdci a ve všech odebraných vzorcích extenzivně 
vyšetřeného plicního parenchymu. Distribuce amyloidu v plicní 
tkáni byla predilekčně v cévních stěnách, ale amyloid byl nalezen 
i v rozšířených intraalveolárních septech i ve formě drobných no-
dulů dispersně v intersticiu plicního parenchymu. Bohužel ani po 
detailním a rozšířeném imunohistochemickém vyšetření a kon-
zultaci specializovaného pracoviště se nepodařilo jednoznačně 
identifikovat biochemický typ amyloidu. 

Obr. č. 2: HRCT hrudníku. Levostranné změny charakteru 
chronické pneumonie, levostranný fluidothorax
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Diskuse:
Vzhledem k faktu, že se nepodařilo zcela jednoznačně identi-

fikovat biochemický typ amyloidu, zůstává otázkou, zda se v pří-
padě naší pacientky jednalo o amyloidózu primární, či sekundární 
– lokalizace amyloidu je k rozlišení primární a sekundární amy-
loidózy pouze orientační. Ač orgánová distribuce amyloidového 
postižení naznačovala spíše sekundární amyloidózu, v anamnéze 

pacientky chybí dlouhotrvající zánětlivý proces, který by vyvolal 
tak rozsáhlé postižení amyloidovými depozity.

U nemocné nebyl podkladem pro rozvoj fluidothoraxu ani 
nefrotický syndrom (vyloučen při jedné z předchozích hospitali-
zací), ani kardiomyopatie (pro kterou nesvědčí echokardiografic-
ké vyšetření), ani hypoalbuminémie (podle prospektivní studie 
Eida et al. z roku 1999 nebylo prokázáno, že hypoalbuminémie 
sama o sobě vede k rozvoji fluidothoraxu). Jedná se tedy nejspí-
še o fluidothorax, na jehož vzniku se významnou měrou podílelo 
postižení pleury a cévních stěn depozity amyloidu. 

Domníváme se, že u recidivujících pleurálních výpotků ne-
jasné etiologie je nutno v diferenciální diagnostice zvážit i mož-
nost amyloidózy a indikovat bioptické vyšetření. Patřičná léčba 
může významně prodloužit život pacientů, i když v řadě případů 
zůstává prognóza i přes léčbu vážná.

Závěr:
Za recidivujícími fluidothoraxy nejasné etiologie mohou stát 

i méně běžná onemocnění, jakým je bezesporu i amyloidóza. 
Amyloidóza nemá žádné specifické příznaky, měli bychom na ni 
myslet u pacientů s hepatomegalií, kardiomyopatií, nefrotickým 
syndromem a periferní neuropatií. V diagnostice amyloidózy zů-
stává zlatým standardem bioptické vyšetření, nejlépe nejvíce po-
stiženého orgánu. Přes pokrok v léčebných možnostech zůstává 
prognóza pacientů v některých případech závažná.
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Obr. č. 3: Kongofilní bezstrukturní hmoty patrné převážně 
v cévních stěnách, ale i v drobných nodulech v plicním pa-
renchymu (barvení konžská červeň, zvětšeno 200×)

Obr. č. 4: Charakteristický dvojlom polarizovaného světla se 
zeleným dichroismem „apple-green“ při barvení konžskou 
červení (zvětšeno 200×)
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DIFUZNÍ PLICNÍ AMYLOIDÓZA JAKO PŘÍČINA RECIDIVUJÍCÍHO FLUIDOTHORAXU

Věra Vávrová et al.

Cystická fibróza
Cystická fibróza (CF) je známa jako klinická jednotka od roku 1938. Od šedesátých let je vy-

užívána spolehlivá diagnostika potním testem; od pádu komunistického režimu jsou díky libera-
lizaci zdravotnictví dostupné také účinnější terapeutické postupy, především ve farmakoterapii. 
Ročně se v České republice rodí přibližně 35 dětí s tímto onemocněním. Asi třetina z nich není 
správně diagnostikována.

V české odborné literatuře byly první kazuistiky popisující případy CF publikovány krátce po 
druhé světové válce. Dnes se péče o tyto pacienty soustřeguje především do několika center ur-

čených pro diagnostiku a léčbu CF, v nichž je ustaven víceoborový lékařský tým. Konkrétně jde o centra v Praze-Motole, Hradci 
Králové, Plzni, Brně a Olomouci. Úroveň péče o nemocné je na světové úrovni.

Stejně jako jsou multidisciplinárně složeny léčebné týmy, tak byl sestaven také autorský kolektiv 33 spolupracovníků, vedený 
hlavní autorkou doc. MUDr. Věrou Vávrovou, DrSc. Při práci nad knihou se setkali pediatři, imunologové, pneumologové, gene-
tici, specialisté ORL, ale i odborníci z dalších oborů. Společně vytvořili úctyhodnou publikaci shrnující aktuální poznatky o cys-
tické fibróze. Kapitola o patogenezi se věnuje především molekulárně genetické a patofyziologické podstatě tohoto onemocnění. 
Samostatná kapitola je věnována diagnostice. Dále je kniha členěna podle jednotlivých orgánových systémů (respirační trakt, GIT 
a pankreas, hepato-biliární systém, ostatní systémy), které onemocnění postihuje. Další dílčí kapitoly autoři věnovali některým 
specifickým otázkám, např. atypickým formám CF, vztahu genotypu a fenotypu, novinkám v terapii či prognóze onemocnění. 
Osvíceným počinem je samostatná kapitola věnovaná psychosociální problematice nemocných s CF.

Formálně je monografie určena všem lékařům, kteří se mohou s cystickou fibrózou setkat ve své praxi. Pneumologické a imu-
nologické problematice je v knize věnováno přibližně 170 stran.

Grada Publishing, Praha 2005, ISBN 80-247-0531-1, formát 170×245 mm, 516 stran, 590 Kč (905 Sk)
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Akútna exacerbácia „farmárskych pQúc“ 
v zime v meste

Súhrn:
Autori predkladajú dve zdanlivo rozdielne kazuistiky exogénnej alergickej alveolití-

dy, ktorých spoločným menovateUom je vyvolávajúci antigén. Zdroj tohto alergénu bol 
veUmi neobvyklý. Až jeho identifikácia v prvom prípade viedla následne k odhaleniu 
rovnakej príčiny v predtým etiologicky nevyjasnenom druhom prezentovanom prípade. 
Autori týmito kazuistikami dokumentujú obtiažnosV identifikácie spúšVača v niektorých 
prípadoch exogénnej alergickej alveolitídy.

Summary:
Acute exacerbation of „farmer’s lung“ in winter time in a city 
The authors present two seemingly distinctive case histories of exogenous allergic 

alveollitis with the causative antigen as a common denominator. The source of the an-
tigen was very uncommon. The identification of the antigen in the first case lead to the 
identification of the same cause in the second presented (formerly etiologically unex-
plained) case. In the case histories the authors would like to document the difficulty of 
trigger identification in some cases of exogenous allergic alveollitis.

Vyšehradský, R., Strapko, P., Straková, J., Žucha, J., Rozborilová, E. Akútna exacerbácia „farmárskych 
pNúc“ v zime v meste. Kazuistiky v pneumologii 3, č. 1: 9 –14, 2006.

KUúčové slová:
� exogénna alergická 

alveolitída
� hypersenzitívna 

pneumonitída
� farmárske pUúca
� pUúca chovateUov vtákov
� perie

Key words:
� exogenous allergic 

alveollitis
� hypersensitive 

pneumonitis
� farmer’s lungs
� birds’ breeder’s lungs
� plumage

Robert Vyšehradský1, Peter Strapko1,
Jana Straková2, Ján Žucha1, Eva Rozborilová1

1Klinika tuberkulózy a pQúcnych chorôb, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského
a Martinská fakultná nemocnica, Martin
2Oddelenie klinickej imunológie a alergológie, Martinská fakultná nemocnica, Martin

Úvod:
Prezentujeme dva zdanlivo diametrálne odlišné prípady exo-

génnej alergickej alveolitídy, ktoré však majú jeden dôležitý spo-
ločný bod – spúšaač. Uvádzame ich ako doklad toho, že hQadanie 
spúšaača alergického ochorenia tohto typu je často proces zložitý 
až detektívny, vyžaduje starostlivú anamnézu a dobrú spoluprá-
cu pacienta.

Kazuistika 1:
Prvý prípad predstavuje 21-ročná mladá žena, z dôvodu peri-

partálnej hypoxie Qahko mentálne retardovaná. VzhQadom na men-
tálny deficit, bola vždy anamnéza tejto pacientky menej spoQahlivá, 
s tendenciou k dissimulácii. Od mája 1999 si príbuzní u nej všim-
li postupne pomaly progredujúcu námahovú dýchavicu. Kegže pa-
cientka mala v uvedenom období 16 rokov, bola prijatá na Detskú 
kliniku Martinskej fakultnej nemocnice. Na natívnej snímke hrud-
níka bola prítomná výrazná škvrnito-pruhovitá kresba v oboch 
pQúcnych krídlach (obr. č. 1A). Na HRCT pQúc ultratenkými rez-

mi sa zobrazili rozsiahle opacity mliečneho skla, ale aj zhrubnutie 
interlobulárneho interstícia s porušením architektoniky pQúcneho 
parenchýmu (obr. č. 2A). V bronchoalveolárnej lavážnej tekutine 
bolo zvýšené zastúpenie T-lymfocytov s predominanciou CD8+ 
fenotypu (tab. č. 2). Funkčné vyšetrenie pQúc bolo vzhQadom na 
nespoluprácu pacientky nehodnotiteQné. Bola indikovaná pQúcna 
biopsia. Jej histologické vyšetrenie svedčilo na exogénnu alergic-
kú alveolitídu v štádiu pokročilých fibrotických zmien. Doplnením 
anamnézy bolo zistené, že pacientka bývala do roku 1998 na vidie-
ku, kde bola v styku s hydinou, silážou a senážou. Vyšetrenie pre-
cipitujúcich protilátok proti suspektným antigénom nebolo v tom-
to období realizované. Po presaahovaní sa z exponovanej oblasti 
(síce opäa do malej obce, avšak bez expozície poQnohospodárskym 
či iným zdrojom suspektných antigénov) a po nasadení systémo-
vej kortikoterapie, došlo k podstatnej regresii röntgenologického 
nálezu (obr. č. 1B) a k ústupu námahovej dýchavice. Nasledovala 
postupná detrakcia kortikoterapie. Po dovŕšení 19 rokov veku sme 
pacientku v júni roku 2002 prevzali do našej starostlivosti a ná-
sledne vysadili kortikoterapiu bez klinických, röntgenologických 
a funkčných príznakov akútnej exacerbácie choroby. Ďalší priebeh 
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bol stabilizovaný až do konca novembra 2004. V tomto čase dosta-
la nádchu s vodnatou sekréciou, subfebrílie, začala sucho dráždivo 
pokašliavaa. Príbuzní si opäa všimli námahovú dýchavicu. Praktický 
lekár uzavrel stav ako infekciu horných dýchacích ciest, pacientka 
zachovávala pokoj na lôžku, bola preliečená azithromycinom. Jej 
stav sa však zhoršoval čoraz viac, slabla. Preto sa 16. decembra 2004 
dostavila na neplánovanú kontrolu do našej ambulancie pre choro-
by pQúcneho interstícia. Dýchanie bolo vezikulárne, bez vedQajších 
fenoménov. Na natívnej snímke hrudníka bolo vidiea zvýraznenie 
mikronodulácie vQavo laterálne (obr. č. 1C) v porovnaní s pred-
chádzajúcou dokumentáciou (obr. č. 1B).

Vo funkčnom vyšetrení pQúc bol napriek limitovanej spolu-
práci zrejmý signifikantný pokles úsilnej vitálnej kapacity (FVC; 
tab. č. 1).

Z laboratórnych vyšetrení bola nápadne vysoká hodnota cir-
kulujúcich imunokomplexov (0,095) pri hodnote C3 a C4 frakcií 

AKÚTNA EXACERBÁCIA „FARMÁRSKYCH PnÚC“ V ZIME V MESTE

TabuUka č. 1: Vývoj pUúcnych funkcií – kazuistika 1

Dátum FVC (% RH)

4. 6. 2002 43,6

4. 3. 2003 54,9

8. 6. 2004 51,3

16. 12. 2004 39,1

1. 2. 2005 53,4

Legenda: FVC – úsilná vitálna kapacita, RH – referenčná hodnota

Obrázky č. 1A, 1B, 1C: Natívna snímka hrudníka v zado-
prednej projekcii – kazuistika 1

1A – máj 1999, výrazná škvrnito-pruhovitá kresba v oboch pQúcnych 
krídlach s maximom v dolných pQúcnych poliach, rozšírenie tieňa 
srdca doprava, prominujúci oblúčik pQúcnice.

1B – röntgenologicky aj klinicky stabilizovaný stav. V porovnaní so 
snímkou z roku 1999 podstatná regresia škvrnito-pruhovitej kres-
by v oboch pQúcnych krídlach.

1C – 16. 12. 2004, zvýraznenie mikronodulácie vQavo laterálne 
v porovnaní s predchádzajúcou dokumentáciou.
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AKÚTNA EXACERBÁCIA „FARMÁRSKYCH PnÚC“ V ZIME V MESTE

komplementu v referenčnom rozpätí. Ďalej bola zvýšená hladina 
celkových bielkovín (86,7 g/l), hypergamaglobulinémia a zvýše-
ná hladina imunoglobulínu G (22,14 g/l). Rýchlosa sedimentácie 
erytrocytov bola stredne zvýšená (35/62). V HRCT obraze boli vi-
diea okrem chronických fibrotických zmien pQúcnej architektoni-
ky len malé okrsky Qahko zvýšenej denzity pQúcneho parenchýmu 
typu opacít mliečneho skla (obr. č. 2B) a ako vedQajší nález cent-
rilobulárny emfyzém.

Analýza bronchoalveolárnej lavážnej tekutiny však potvrdila prí-
tomnosa výraznej lymfocytárnej alveolitídy (zastúpenie lymfocytov 

75 %) s predominanciou CD8+ fenotypu (tab. č. 2). nahko zvýšené 
bolo aj zastúpenie neutrofilných leukocytov (7 %).

Obrázky č. 2A, 2B: Tranzverzálny rez hrudníkom počítačo-
vou tomografiou s vysokou rozlišovacou schopnosVou – ka-
zuistika 1

Oba rezy približne v rovnakej výške kaudálne od tracheálnej kariny, 
hrúbka vrstvy 1,5 mm, parenchýmové okno.

2A – 14. 5. 2002, rozsiahle opacity mliečneho skla, zhrubnutie in-
terlobulárneho interstícia a mikronodulárna disseminácia

2B – 22. 12. 2004, malé okrsky Qahko zvýšenej denzity pQúcneho 
parenchýmu typu opacít mliečneho skla, centrilobulárny emfyzém

Dátum Ly (%) Ma (%) NS (%) CD3CD4+/
CD3CD8+

máj 1999 61 31 3 0,33

december 2004 75 13 7 0,47

TabuUka č. 2: Zastúpenie buniek v bronchoalveolárnej laváž-
nej tekutine – kazuistika 1

Legenda: Ly – zastúpenie lymfocytov; Ma – zastúpenie makrofágov; NS – zastúpenie 
neutrofilných segmentov; CD3CD4+/CD3CD8+ – pomer zastúpenia CD4+ a CD8+ 
T-lymfocytov

Bolo teda zrejmé, že ide o akútne vzplanutie základného ocho-
renia. Nejasný ostával dôvod, nakoQko životné prostredie pacientky 
sa od roku 1999 nezmenilo a príbuzní popierali styk s poQnohos-
podárstvom, hydinou či iným vtáctvom. Napokon si po cielenej 
otázke: „čo sa zmenilo v prostredí pacientky v čase, kedy sa aaž-
kosti objavili?“ matka pacientky spomenula, že dcéra si vzhQadom 
na ochladenie vybrala perinu, naplnenú husím páperím. Čím sa 
cítila horšie, tým dlhšie zotrvávala v posteli. Po odstránení podo-
zrivej periny z domu došlo okamžite k subjektívnemu zlepšeniu 
stavu. VzhQadom na závažnosa funkčných aj röntgenologických 
zmien sme však indikovali krátkodobé preliečenie systémovými 
kortikosteroidmi. Pri kontrolnom vyšetrení po 2 mesiacoch liečby 
bolo možné dokumentovaa opätovný signifikantný nárast pQúcnych 
objemov (tab. č. 1).

Kazuistika 2:
Druhý prípad je zdanlivým protikladom prvého: išlo o 49-roč-

ného, vysokoškolsky vzdelaného muža. Koncom novembra 2003 
dostal bolesti hrdla, seróznu rinitídu, subfebrílie, kašeQ s expekto-
ráciou žltkastých hlienov. Liečil sa antipyretikami. Od 20. decem-
bra 2003 došlo však k manifestácii rýchle progredujúcej náma-
hovej dýchavice, sám si všimol cyanózu pier po námahe. Napriek 
antibiotickému preliečeniu (cefazolin) všetky uvedené aažkosti 
pretrvávali a 10. januára 2004 kulminovali febrilitami nad 39 °C, 
polyartralgiami, potením a kQudovou dýchavicou. V priebehu ce-
lého ochorenia nebol pozorovaný nodózny erytém, bolestivé kĺby 
neboli opuchnuté, koža nad nimi nebola začervenaná. Jeho práca 
bola administratívne-riadiaceho charakteru, býval v centre mesta, 
neprichádzal do styku s poQnohospodárstvom, vtáctvom, nepohy-
boval sa v klimatizovaných budovách.

Bol hospitalizovaný na internom oddelení spádovej nemocni-
ce. Na natívnej snímke hrudníka bolo vidiea mikronodulárne tiene 
v oboch pQúcnych krídlach (obr. č. 3A). Pri CT vyšetrení pQúc 22. 
januára 2004 boli prítomné rozsiahle opacity mliečneho skla (obr. 
č. 4A). V bronchoalveolárnej lavážnej tekutine bola významná pre-
vaha lymfocytov (70 %) so zastúpením CD4+ a CD8+ fenotypu 
1:1 (tab. č. 4). Laboratórny skríning na orgánovo-nešpecifické au-
toimunitné choroby bol negatívny, precipitujúce protilátky proti 
termofilným aktinomycetám a vtáčím proteínom neboli vyšetre-
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né. VzhQadom na zlý klinický stav bola kontraindikovaná pQúcna 
biopsia a 23. januára 2004 bol nasadený prednison v iniciálnej 
dávke 60 mg   /deň s postupnou detrakciou bez toho, aby sa etio-
lógia alveolitídy objasnila. Ešte pred nasadením kortikosteroidov 
sa však stav začal počas hospitalizácie zlepšovaa. Kontrolné HRCT 
pQúc 8. februára 2004 dokumentovalo takmer úplnú regresiu opa-
cít mliečneho skla. Na dennej dávke prednisonu 20 mg bol odo-

slaný 6. apríla 2004 na konziliárne vyšetrenie do našej ambulancie 
chorôb pQúcneho interstícia.

Fyzikálny nález bol fyziologický. Z hQadiska pQúcnych funk-
cií nebola prítomná reštrikčná ani obštrukčná ventilačná porucha, 
difúzna kapacita pQúc pre CO meraná jednodychovou metodikou 
bola v referenčnom rozpätí (tab. č. 3). VzhQadom na aktuálnu dáv-
ku steroidov sme neindikovali vyšetrenie precipitujúcich protilátok. 
Z uvedených nálezov sme však neboli schopní vyjadria sa k etioló-
gii prebehnutej alveolitídy, v rámci diferenciálnej diagnostiky sme 
uvažovali o infekčnej intersticiálnej pneumonitíde, exogénnej aler-
gickej alveolitíde s neznámym spúšaačom alebo o solitárnom preja-
ve začínajúceho orgánovo-nešpecifického autoimunitného ochore-
nia. Sarkoidózu sme považovali za málo pravdepodobnú. Postupne 
sme detrahovali a v júli 2004 úplne vysadili kortikoterapiu. Pacient 
bol trvale bez subjektívnych aažkostí, fyzikálny, röntgenologický 
aj funkčný nález boli fyziologické (tab. č. 3). 17. decembra 2004 
– deň po zistení akútnej exacerbácie exogénnej alergickej alveoli-
tídy pri prvom opísanom prípade – sa pacient dostavil na neplá-
novanú kontrolu pre zhoršenie stavu. Udával asi mesiac trvajúce 
postupné zhoršovanie tolerancie fyzickej námahy – námahovú dý-
chavicu. Popieral kašeQ aj zvýšenie telesnej teploty, opäa sa však 
objavili polyartralgie. Nález na natívnej snímke hrudníka bol stále 
fyziologický (obr. č. 3B).

Vo funkčnom vyšetrení pQúc síce stále neboli splnené kritériá 
reštrikčnej ventilačnej poruchy, došlo však k nesignifikantnému po-
klesu pQúcnych objemov a kapacít v porovnaní s predchádzajúcimi 
vyšetreniami. Difúzna kapacita pQúc pre CO bola redukovaná na 
68 % referenčnej hodnoty, čo znamená pokles o 27 % referenčnej 
hodnoty v porovnaní so stavom z októbra 2004 (tab. č. 3). Pre po-
dozrenie z relapsu alveolitídy boli v priebehu nasledujúceho týžd-
ňa realizované kontrolné HRCT pQúc a analýza bronchoalveolárnej 
lavážnej tekutiny. Kegže bol očividný výskyt aažkostí v rovnakom 
ročnom období ako pri prvom ataku, pátrali sme v anamnéze po 
všetkých možných exogénnych činiteQoch, ktoré sa viažu na nesko-
rú jeseň a začiatok zimy. Odpovede na všetky obvyklé otázky boli 
negatívne – v životnom prostredí pacienta sa nič nezmenilo. Pou-
čení predchádzajúcim prípadom sme sa spýtali aj na použitie perín. 
A skutočne: krátko pred objavením aažkostí pacient začal po „let-
nej“ sezóne opäa používaa periny plnené husím páperím, podobne 
ako predchádzajúci rok. Na HRCT boli len diskrétne lokalizované 
opacity mliečneho skla a minimálna disseminácia centrilobulárnych 
mikronodulácií (obr. č. 4B).

Bronchoalveolárna lavážna tekutina však bola extrémne buneč-
natá a takmer všetky bunky v nej boli lymfocyty (93 %), pričom po-
mer medzi CD4+ a CD8+ fenotypom bol 0,5 (tab. č. 4). Rýchlosa 
sedimentácie erytrocytov bola prakticky normálna (7/12), tesne 
nad horným limitom referenčného rozpätia bola hladina sérových 
bielkovín (81,4 g   /l), pričom bola prítomná hypergamaglobuliné-
mia (0,313) so zvýšenou hladinou imunoglobulínu G (22,85 g   /l). 
Zvýšená bola hladina cirkulujúcich imunokomplexov (0,06), hla-
diny C3 a C4 frakcií komplementu boli v referenčnom rozpätí. Sé-
rologicky boli potvrdené významné titre precipitujúcich protilátok 
proti husiemu a kačaciemu periu. Pacient okamžite po návšteve 
našej ambulancie odstránil podozrivé periny. Po tomto kroku sa 
jeho námahová dýchavica v priebehu niekoQkých dní stratila spolu
s ar tralgiami. Keg sa 28. decembra 2004 prišiel informovaa na vý-
sledky vyšetrení, bol zistený signifikantný nárast pQúcnych objemov 

Obrázky č. 3A, 3B: Natívna snímka hrudníka v zadoprednej 
projekcii – kazuistika 2

3A – 21. 1. 2004, mikronodulárna disseminácia v oboch pQúcnych 
krídlach, výraznejšie oba pQúcne hily, pravá bránica naznačene seg-
mentovaná.

3B – 13. 12. 2004, prakticky úplná regresia röntgenologického ná-
lezu – pQúcny parenchým bez infiltratívnych zmien.

AKÚTNA EXACERBÁCIA „FARMÁRSKYCH PnÚC“ V ZIME V MESTE
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TabuUka č. 3: Vývoj pUúcnych funkcií – kazuistika 2

Legenda: FVC – úsilná vitálna kapacita; FEV1 – objem vzduchu vydýchnutý za prvú sekundu úsilného výdychu; TLC – totálna pQúcna kapacita; RV – reziduálny objem; DLCOsb – di-
fúzna kapacita pQúc pre oxid uhoQnatý meraná jednodychovou metodikou; RH – referenčná hodnota

Parameter
Dátum

FVC
(% RH)

FEV1

(% RH)
TLC

(% RH)
RV

(% RH)
DLCOsb

(% RH)

6. 4. 2004 115,0 119,0 – – 93,4

5. 10. 2004 113,0 121,0 98,1 92,0 92,0

17. 12. 2004 104,0 115,0 99,4 88,2 68,0

28. 12. 2004 116,0 117,0 110,0 112,0 80,0

25. 2. 2005 113,0 122,0 103,0 77,5 92,0

a kapacít, ako aj hodnoty difúznej kapacity pQúc (tab. č. 3). VzhQa-
dom na takúto rýchlu remisiu po odstránení suspektného antigénu 
sme neindikovali kortikoterapiu. Pacient bol pri kontrolnom vyše-
trení o 3 mesiace nagalej bez subjektívnych aažkostí a došlo k gal-
šiemu vzostupu difúznej kapacity pQúc (tab. č. 3).

Diskusia:
Zimný relaps exogénnej alergickej alveolitídy typu farmárske 

pQúca je vcelku dobre známy u pastierov dobytka, ktorí v zime 
prichádzajú do styku so silážou a senážou ako krmivom, ako aj 
s plesnivou podstielkou (Rask-Andersen 1989). Zdanlivo nepocho-
piteQný však bol v prípade, v ktorom akákoQvek takáto expozícia 

Obrázky č. 4A, 4B: Tranzverzálny rez hrudníkom počítačo-
vou tomografiou s vysokou rozlišovacou schopnosVou – ka-
zuistika 2

Oba rezy približne v rovnakej výške tesne pod tracheálnou karinou, 
hrúbka vrstvy 1,5 mm, parenchýmové okno.

4A – 22. 1. 2004, rozsiahle opacity mliečneho skla.
4B – 22. 12. 2004, diskrétne lokalizované opacity mliečneho skla 
a minimálna disseminácia centrilobulárnych mikronodulácií.

Dátum Ly (%) Ma (%) NS (%) CD3CD4+/
CD3CD8+

28. 11. 2003 75 10 11 1,00

17. 12. 2004 93 3 2 0,53

TabuUka č. 4: Zastúpenie buniek v bronchoalveolárnej laváž-
nej tekutine – kazuistika 2

Legenda: Ly – zastúpenie lymfocytov; Ma – zastúpenie makrofágov; NS – zastúpenie 
neutrofilných segmentov; CD3CD4+/CD3CD8+ – pomer zastúpenia CD4+ a CD8+ 
T-lymfocytov

chýbala. V literatúre sme našli niekoQko pomerne recentných ka-
zuistík, v ktorých bolo dokázaným vyvolávateQom exogénnej aler-
gickej alveolitídy perie vo výplni vankúšov a perín (Fitting et Leu-
enberger 1984; Haitjema et al. 1992; Inase et al. 2003; Inase et al. 
2004; Kondo et al. 2003). Sú považované za zvláštnu formu pQúc 
chovateQov vtákov, pričom sa poukazuje na obtiažnosa ich diagnos-

AKÚTNA EXACERBÁCIA „FARMÁRSKYCH PnÚC“ V ZIME V MESTE
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tiky, nakoQko perie v lôžkovinách nepatrí medzi antigény, ktoré sa 
bežne spájajú s touto chorobou (Inase et al. 2003). Bol opísaný aj 
dramatický priebeh podobný nášmu druhému prípadu (Fitting et 
Leuenberger 1984).

Ako kuriózne sa nám javí rozpoznanie toho istého spúšaača 
u dvoch pacientov v krátkom časovom rozpätí, pričom v druhom 
prípade etiológia alveolitídy s dramatickým priebehom ostávala 
rok neznáma. Pri spätnom hodnotení sa ponúkajú galšie mož-
né súvislosti a vysvetlenia: stav pacienta sa pri prvom ataku al-
veolitídy začal upravovaa v nemocnici ešte pred nasadením kor-
tikoterapie, lebo nemocničné prikrývky boli plnené molitanom. 
Najväčším nedostatkom prezentovaných kazuistík je absencia 
exaktného dôkazu kauzálnej súvislosti. Na to by bolo potreb-
né vykonaa expozičný test. Ten je možné realizovaa po expozícii 
suspektnému antigénu bug hodnotením dynamiky parametrov 
funkčného vyšetrenia pQúc, alebo testom in-vitro proliferácie
T-lymfocytov z periférnej krvi alebo optimálne z bronchoalveo-
lárnej lavážnej tekutiny. Test proliferácie sme nemohli realizo-
vaa, nakoQko nedisponujeme príslušnou technológiou. V prvom 
prípade sme neindikovali expozičný test vzhQadom na už existu-
júce závažné funkčné a morfologické poškodenie pQúcneho par-
enchýmu, ktoré je zo značnej časti už ireverzibilné. Považovali 
sme za neetické vystavovaa pacientku riziku jeho galšej možnej 
progresie. Naviac je interpretácia výsledkov funkčného vyšetrenia 
u tejto mentálne retardovanej pacientky veQmi problematická pre 
nespoluprácu. V druhom prípade sme sa zdráhali vykonaa expo-
zičný test vzhQadom na známy veQmi dramatický priebeh ocho-
renia spred roka. Domnievame sa, že rýchla regresia funkčných 
zmien po karencii antigénu je vcelku presvedčivým argumentom 
na hQadanie kauzálnej súvislosti.

Záver:
Z týchto dvoch prípadov pre našu prax vyplynuli tieto pou-

čenia:
1. Konkrétne: akútny atak „farmárskych pQúc“ v zime bez ex-

pozície poQnohospodárskym produktom môže spôsobia ná-
plň prikrývok.

2. Všeobecné: hQadanie kauzálnych súvislostí v klinickej me-
dicíne sa stále významne opiera o anamnézu. Len veQmi 
starostlivé pátranie v nej za predpokladu dobrej spoluprá-
ce pacienta môže odhalia skryté súvislosti.
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dosavadní život. Jeho kniha však dobře poslouží internistům i dalším lékařům v předatestační přípravě k pronikání do rozsáhlé 
problematiky pneumoftizeologie.

Triton, Praha 2005, ISBN 80-7254-710-0, váz., 280 stran, 359 Kč
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Pavel Bartoň1, Martin Drajna1, Zoltán Kerekes2

1OLÚ Jevíčko
2Patologie, s. r. o., Litomyšl

Zajímavé bronchologické
(a morfologické) nálezy

Bartoň, P., Drajna, M., Kerekes, Z. Zajímavé bronchologické (a morfologické) nálezy. 4. díl – Tuberkuló-
za? Kazuistiky v pneumologii 3, č. 1: 15 –18, 2006. Klíčová slova:

� tuberkulóza
� flexibilní bronchoskopie 

(FOB)
� bronchoskopické nálezy

Keywords:
� tuberculosis
� flexible bronchoscopy 

(FOB)
� bronchoscopic findings

Případ 8.
60letá pacientka, důchodkyně, nekuřačka. V anamnéze asi jeden rok dráždivý kašel. Opakovaná léčba antibiotiky nebyla účinná. ORL 

vyšetření s negativním nálezem, alergologické vyšetření prokázalo pozitivní reakci na kočičí srst. Tři měsíce před stanovením současné diag-
nózy byla poprvé vyšetřena v TRN ambulanci. Antitusika, beta-mimetika, inhalační kortikosteroidy a znovu antibiotika (pro virózu s teplo-
tami) bez efektu. Vyšetřována pro eufunkční strumu, biopsie negativní.

Objektivně při přijetí k hospitalizaci: dráždivý kašel; FW 82/95; Mantoux II 15 mm; C-reaktivní protein 83 mg  /l; elevace jaterních testů; 
Le 9,3; tumor markery negativní; celkové i specifické IgE v normě. BK mikroskopicky negativní, kultivace založeny.

Na skiagramu hrudníku parakardiálně vpravo zastínění charakteru syndromu středního laloku (obr. 8/1).
CT hrudníku: atelektáza 5. segmentu středního laloku pravé plíce. Plicní tumor není patrný, může být skryt v mase atelektázy (obr. 8/2).

4. díl – Tuberkulóza?
Otazník? Ano! Na příkladu několika již prezentovaných (1. díl – případ 1. a 2.; 3. díl – pří-

pad 7.) a dvou následujících případů bychom chtěli připomenout a zdůraznit potřebu a vý-
znam důsledného diferenciálně diagnostického dořešení etiologie náhodných RTG nálezů, sta-
vů symptomaticky chudých, ale také těch, které svým rozsahem či symptomatologií nabízejí 
někdy až „příliš jasná“ řešení.

Ve vztahu k tuberkulóze jde v případě bronchologického nálezu většinou o tumoriformní 
typ (Rikimaru et al. 1994) endobronchiálních změn, jejichž urychlené řešení je nutné nejen 
z hlediska etiologie, ale i z důvodů epidemiologických a léčebných.

Obr. 8/1: Skiagram hrudníku – syndrom středního laloku dx.

Obr. 8/2: 
CT hrudníku 
– atelektáza 
5. segmentu 
středního 
laloku dx.
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ZAJÍMAVÉ BRONCHOLOGICKÉ (A MORFOLOGICKÉ) NÁLEZY

Scintigrafie skeletu negativní.
Sonografie břicha: steatosis hepatis, stav po cholecystektomii.
FOB 1 (5. 1. 2006): v distální průdušnici odstupuje vpravo tracheální bronchus (obr. 8/3). Hlavní carina je širší (obr. 8/4). Z jejího pra-

vého i levého úbočí provedena punkce na cytologii (obr. 8/5, 8/6). Interlobární carina mezi středním a dolním lobárním bronchem vpravo 
je širší, s hrbolatou, zarudlou, fragilní sliznicí (obr. 8/7, 8/8 – detail na interlobární carinu). Průsvit segmentálních průdušek středního lo-
bárního bronchu vpravo je nepravidelně zúžený (obr. 8/9, 8/10).

Obr. 8/3 Obr. 8/4 Obr. 8/5 Obr. 8/6
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Obr. 8/7 Obr. 8/8 Obr. 8/9 Obr. 8/10

Obr. 8/3: Odstup tracheálního bronchu
Obr. 8/4: Rozšířená hlavní carina
Obr. 8/5: Punkce z pravého úbočí
Obr. 8/6: Punkce z levého úbočí

Obr. 8/7: Střední lobární bronchus (pod šipkou dolní lobární 
bronchus + B6 dx.)
Obr. 8/8: Střední lobární bronchus vpravo (detail na interlobár-
ní carinu)
Obr. 8/9 a 8/10: Pohled do středního lobárního bronchu vpravo

Obr. 8/11: Histologický nález (fragment nádorové tkáně) Obr. 8/12: Fragment nádorové tkáně – detail
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Cytologie negativní.
Histologie (obr. 8/11, 8/12): pod neporušeným respiračním epitelem obvyklého vzhledu zachyceny čepy středně diferencovaného dlaž-

dicobuněčného karcinomu bez známek rohovění. Nádorová tkáň je v hloubce excize a ve vyšetřovaných řezech je přítomna v minimálním 
množství (M 8070/32).

FOB 2 (12. 1. 2006): bronchoskopický nález se neliší od vyšetření z 5. ledna (FOB 1).

ZAJÍMAVÉ BRONCHOLOGICKÉ (A MORFOLOGICKÉ) NÁLEZY

Obr. 8/13 Obr. 8/14Obr. 8/13: Odstup středního lobárního bronchu, interlobární ca-
rina, dolní lobární bronchus a B6 dx.
Obr. 8/14: Detail na odstup středního lobárního bronchu a inter-
lobární carinu

Cytologie negativní.
Histologie (obr. 8/15, 8/16): fragmenty exofyticky rostoucí-

ho dobře diferencovaného dlaždicobuněčného karcinomu papilár-
ní úpravy. Přesvědčivé známky invazivního růstu nebyly nalezeny. 
Nález je nutno hodnotit jako dlaždicobuněčný karcinom in situ 
(CIS) (M 8070/22).

Obr. 8/15: Histologický nález Obr. 8/16: Karcinom in situ – CIS

Spirometrie, ABR a krevní plyny v normě.
Pacientka byla informována o povaze onemocnění; doporučeno radikální chirurgické řešení, s nímž souhlasí.

Případ 9.
76letý pacient, starobní důchodce. Tři roky pracoval jako horník v černouhelném dole, šest let v kamenolomu, dvacet sedm let při zpracování 

lupku v šamotce. V mládí šest let kouřil cca 10 cigaret denně. Dosud nebyl vážně nemocný, v současné době léčen pro hypertenzní chorobu.
Pro náhodně zjištěný RTG nález zastínění v pravém dolním plicním laloku provedeno CT vyšetření hrudníku se závěrem vs. bronchogen-

ní karcinom vpravo – měkkotkáňové masy obrůstající odstupy bronchů pro dolní plicní lalok s vs. karcinomatózní lymfangiopatií.
FOB: vpravo v B1

b rozsáhlé rozsáhlá plošná pigmentace. Průsvit dolní lobární průdušky je nad větvením pro B8 a B9 dx. intramurálním 
a extramurálním procesem štěrbinovitě deformován. Průsvity segmentálních bronchů B8 a B9 dx. jsou nepravidelně zúženy, sliznice je zde 
„kyprá – prosáklá“, zarudlá, křehká (obr. 9/1–   4). Bronchoskopie potvrzuje podezření na neo-proces v oblasti B8, B9 dx.

Laboratorní vyšetření v normě, lehce zvýšená hodnota C-reaktivního proteinu (14 mg/l), FW 12/24.
Sonografie břicha i scintigrafie skeletu bez známek metastatického procesu.
V den bronchoskopického vyšetření mykobakteriologická laboratoř OLÚ Jevíčko potvrzuje mikroskopicky masivní nález acidorezistent-

ních tyček, o dva dny později je znám i histologický závěr: specifické granulomy s kazeózní nekrózou, přítomností epiteloidních histiocytů 
a obrovských vícejaderných Langhansových buněk. Nádorový proces ve vyšetřovaných mikrohistologických řezech z endobiopsie bronchi-
ální sliznice vyloučen.
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ZAJÍMAVÉ BRONCHOLOGICKÉ (A MORFOLOGICKÉ) NÁLEZY

MUDr. Pavel Bartoň 
OLÚ 510
569 43 Jevíčko
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Obr. 9/1 Obr. 9/2 Obr. 9/3 Obr. 9/4

Obr. 9/1: Hlavní carina a hlavní průdušky
Obr. 9/2: B1

b dx. – plošná pigmentace

Obr. 9/5: Histologický nález Obr. 9/6: Histologický nález

Pacient byl přijat k hospitalizaci, zahájena AT léčba v kombinaci: Arficin 300 mg 2-0-0, Nidrazid 100 mg 3-0-0, Sural 400 mg 0-3-0, Ti-
samid 500 mg 0-0-3, Pyridoxin 1-0-1.

Ke konečné diagnóze významnou měrou přispěli patolog a mykobakteriologická laboratoř.

Literatura:
Homolka, J. Pneumologie. Vnitřní lékařství. Svazek III. Praha: Galén – Karolinum, 2001.
Rikimaru, T., Tanaka, Y., Ochikawa, Y., Oizumi, K. Endoscopy classification of tracheobronchial tuberculosis with heating process. Chest 
105, 1: 318–319, 1994.
Udaya, B. S. Prakash (ed.) Bronchoscopy. New York: Raven Press, 1994.
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LANGHANS THEODOR (1839–1915) – německý patolog a anatom, který působil ve Švýcarsku. Zabýval se vnějším obalem plodu, popsal cytotrofoblast, obří buňky u tuberkulózy 
objevil ve svých 28 letech. Viz L. buňky (Zdroj: Velký lékařský slovník)

MANTOUX CHARLES (vysl. mantú, 1877–1947) – francouzský lékař, který vyvinul nitrokožní aplikaci tuberkulinu pro tuberkulinovou zkoušku, jeho postup záhy vytlačil pod-
kožní aplikaci. Byl průkopníkem rentgenologického vyšetření plic, zabýval se záněty pohrudnice a patřil k prvním, kdo použili umělý pneumothorax. Sám trpěl tuberkulózou a trávil 
dlouhá období v sanatoriích. Viz M. zkouška (Zdroj: Velký lékařský slovník)

Obr. 9/3: Pravý dolní lobární bronchus nad větvením pro B8 a B9 dx.
Obr. 9/4: B8 dx. a B9 dx. (v centru expozice)
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Funkční vyšetření plic – test

Stručná anamnéza:
61letý muž, 171 cm, 85 kg, kuřák 40 let (20 cigaret denně), 

stavbyvedoucí. Pacient udával dušnost narůstající posledních 5 let, 
nyní dušný při normální chůzi. Hypertonik, pravidelně užívá Gop-
ten 5 mg. TK při vyšetření 145/90 mmHg.

Zhoršení dušnosti u 61letého muže
Jana Satinská

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

Graf č. 1: Křivka průtok– objem

n.h. změř. % n.h.

IC (l) 3,70 2,24 64

FVC (l) 3,98 2,22 56

FEV1 (l) 3,15 0,82 26

FEV1 % FVC 77 37 48

PEF (l/s) 8,11 2,59 32

MEF50 (l/s) 4,30 0,34 8

MEF25 (l/s) 1,59 0,20 12

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

Zadání: 
a) Provegte zhodnocení křivky průtok– objem.
b) Budete indikovat další vyšetření plicních funkcí? Která?
Hodnocení testu viz str. 20 –  21.
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Funkční vyšetření plic – test

před BDT po BDT

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

SVC (l) 3,70 2,41 65,1 2,4 64,9 0,20

FVC (l) 3,98 1,85 46,5 2,0 50,25 3,75

FEV1 (l) 3,15 0,96 30,5 0,95 30,2 – 0,3

FEV1/ FVC % 76,44 51,89 47,5

FEV1/ VC % 76,59 37,38 39,6

PEF (l/s) 8,11 3,22 39,7 2,94 36,3 – 3,4

MEF50 (l/s) 4,30 0,44 10,2 0,54 12,6 2,4

sRAW (kPa.s) 1,18 2,82 240,1 2,64 223,7 – 16,4

RV (plet)(l) 2,54 7,02 276,4 5,11 201,2 – 75,2

TLC (l) 6,28 9,48 151,0 7,47 118,9 – 32,1

RV/ TLC % 36,97 74,0 68,4

DLCO (mmol/min/kPa) 8,52 3,09 36,3

DLCO  / VA (mmol/min/kPa/l) 1,38 0,68 49,1

SpO2 % 94 94

Hodnocení:
Hodnota FVC je středně těžce redukována při vyšší hodnotě IC. 

Velmi těžce je snížena hodnota FEV1, FEV1  / FVC%, MEF50 a MEF25. 
Jde o velmi těžkou obstrukční poruchu ventilace se středně těžkou 
redukcí FVC.

Doporučená vyšetření:
a)  saturace hemoglobinu kyslíkem měřená pulzním oxymet-

rem, arteriální krevní plyny
b)  bronchodilatační test
c)  bodypletysmografie k určení nepřímo měřitelných objemů 

a kapacit
d)  difuzní plicní kapacita pro CO

Tab. č. 2: Křivka průtok–objem, celotělová pletysmografie, difuzní plicní kapacita pro CO, saturace O2 měřená pulzním oxymet-
rem, bronchodilatační test (za 30 min po podání 400 µg salbutamolu přes nástavec)

Legenda: SVC – klidová vitální kapacita, FVC – usilovná vitální kapacita, FEV1 – usilovně vydechnutý objem za 1. vteřinu, PEF – vrcholový výdechový průtok, MEF50 – maximální 
výdechový průtok na úrovni 50 % FVC, sRaw – specifický odpor dýchacích cest (sRaw=Raw.TGV), RV – reziduální objem, TLC – totální plicní kapacita, DLCO – difuzní plicní kapacita 
pro CO (transfer faktor), VA – alveolární objem, DLCO/ VA – koeficient difuze (transfer koeficient), SpO2 – saturace hemoglobinu kyslíkem měřená pulzním oxymetrem

parametr

pH 7,42

PaCO2 (kPa) 4,28

BE -3,80

HCO3̄  (mmol/l) 19,80

PaO2 (kPa) 10,16

Sat HbO2 0,947

Tab. č. 3: Hodnoty arteriálních krevních plynů a acidobazic-
ké rovnováhy po bronchodilatačním testu

Legenda: pH – záporný dekadický logaritmus koncentrace vodíkových iontů, PaCO2 
– parciální tlak oxidu uhličitého v arteriální krvi, BE – odchylka bazí, HCO3̄  – bikar-
bonát, PaO2 – parciální tlak kyslíku v arteriální krvi, Sat HbO2 – saturace hemoglobi-
nu kyslíkem v arteriální krvi

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

Hodnocení:
Velmi těžká obstrukční ventilační porucha, lehce snížená klido-

vá vitální kapacita, výrazně zvýšené odpory v dýchacích cestách, těž-
ká hyperinflace. Obstrukce je po salbutamolu 400 µg ireverzibilní. 
Těžká porucha transfer faktoru i transfer koeficientu, normální sa-
turace O2 měřená pulzním oxymetrem a normální hodnota PaO2.

Závěry pro praxi:
1.  Pacienti s CHOPN své obtíže často bagatelizují, a to

i v pokročilých stadiích nemoci. Osobám z rizikových sku-
pin, zejména kuřákům nad 40 let věku, je proto nutné pro-
vést spirometrii včas.

2.  Při zjištění obstrukce vždy provedeme bronchodilatační 
test.

3. Při těžké obstrukční poruše s redukovanou FVC doplníme 
vyšetření TLC, ITGV, RV, nejlépe bodypletysmograficky; 
není-li to možné, pak diluční či vyplavovací metodou.

Funkční vyšetření plic – test

4. Pokud je FEV1 pod 60 % n.h., vyšetříme saturaci Hb pulz-
ním oxymetrem. Pokud je snížena pod 92 % doplníme vy-
šetření krevních plynů. Doporučuje se také vyšetřit krevní 
plyny a ABR při snížení FEV1 pod 40 % n.h. (U uvedeného 
pacienta byly krevní plyny vyšetřeny i při normální hodno-
tě SpO2).

5. K objektivizaci funkčního postižení plicního parenchymu 
doplníme vyšetření difuzní plicní kapacity pro CO.

6. Anamnéza i výsledky funkčního vyšetření (ireverzibilní ob-
strukce a hyperinflace) svědčí pro diagnózu chronické ob-
strukční plicní nemoci.

kazupneu_1_06.indd   21 17.4.2006   22:47:04



22 KAZUISTIKY V PNEUMOLOGII 1/2006

„Phantom bone disease“
– neobvyklá příčina chylothoraxu
Martina Šterclová

Rarita

Jednou ze vzácných příčin chylothoraxu může být i Gorham-
-Stoutova choroba (dále GS choroba). Literatura přináší popis zhru-
ba 200 případů pacientů s GS chorobou, z čehož se chylothorax 
vyskytl asi u 17 % pacientů. GS choroba byla poprvé zmíněna Jack-
sonem v roce 1838 (případ „paže bez kostí“), ale jméno jí dali až 
Gorham a Stout v roce 1955. Od té doby bylo použito mnoho syno-
nym: např. lymfangiomatóza, syndrom mizejících kostí, idiopatická 
osteolýza aj. Etiologie této nosologické jednotky zůstává nejasná, 
hlavní roli v patogenezi choroby hrají pravděpodobně osteoklasty. 
U pacientů s GS chorobou byla pozorována vyšší sérová hladina 
IL-6, IL-1 a TNF, jiné metabolické ani endokrinní odlišnosti nebyly 
zaznamenány. Charakteristickým patologickým nálezem je lokální 
proliferace cévních a lymfatických struktur, jež vede k progresivní 
destrukci a resorpci kostní tkáně. Je otázkou, zda tento nález není 
spíše důsledkem choroby, než její příčinou. U některých pacientů 
se v osobní anamnéze setkáme s údajem o poranění kosti. Posti-
žena může být jakákoliv lokalizace, častěji je popisováno onemoc-
nění mandibuly, lopatky a pánevního pletence. Kostovertebrální 
lokalizace je zaznamenávána vzácně, její prognóza je ale velmi zá-
važná. Onemocnění zůstává dlouho nerozpoznáno, protože kostní 
léze jsou nebolestivé. Prvním projevem může být vznik patologické 
fraktury nebo deformity. Onemocnění se projevuje častěji v mlad-
ším věku, maximum výskytu je mezi 2. a 3. dekádou života, byl 
však zaznamenán i případ 75letého pacienta a naopak měsíčního 

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).

dítěte. Chylothorax je popisován u pacientů s postižením kostě-
ných struktur hrudníku. Jeho rozvoj bývá spojován s přímým roz-
šířením lymfangiektázií do pleurální dutiny či s postižením ductus 
thoracicus. U několika pacientů došlo v souvislosti s GS chorobou 
k rozvoji chyloperikardu a chyloperitonea. Diagnóza GS choroby 
je založena na charakteristickém radiologickém nálezu a na histo-
logickém vyšetření postižené kosti. V terapii stojí na prvním místě 
radioterapie (25-40 Gy), úspěšné může být podávání bisfosfonátů. 
V léčbě chylothoraxu se u některých pacientů uplatnila ligace du-
ctus thoracicus, ale jistě ne všichni pacienti jsou vhodnými kan-
didáty této metody. Prognóza pacientů s GS chorobou je nejasná 
– v některých případech má choroba sebelimitující průběh, jindy 
i přes léčbu končí fatálně.
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Súhrn:
Plombáž v chirurgickej terapii p�úcnej tuberkulózy je použitie cudzorodého materiá-

lu na udržanie kolapsu p�úc vytvoreného chirurgickou cestou. Vznikla z myšlienky vypl-
ni# dutinu extrapleurálneho pneumothoraxu materiálom vlastným organizmu (tuk, sva-
ly). Vlastné tkanivá však neboli vhodným plniacim materiálom a to pre rýchlu premenu 
v zmysle resorbcie a fibrotizácie. To viedlo k využívaniu syntetických látok, napr. poly-
vinylalkoholu, metakrylátu (lucitové balóniky), polyamidovej-perlonovej plomby. U nás 
najpoužívanejšia bola polyetylénová, tzv. polystanová plomba. Uvádzame kazuistiku pa-
cienta opakovane hospitalizovaného pre respiračnú insuficienciu pri predpokladanej ex-
panzii tejto plomby štyridsa#devä# rokov po operácii.

Summary:
Patient with respiratory insufficiency 49 years following surgery for pulmonary tu-

berculosis with polystan filling 
Filling in the surgical treatment of pulmonary tuberculosis means the use of a foreign 

material to maintain a surgically created lung collapse. The original idea was to fill the ca-
vity of extrapleural pneumothorax with a body’s own material (fat, muscle). Body’s own 
tissues were not effective as suitable filling material because of their fast transformation, 
i.e. resorption and fibrosis. It resulted in the use of synthetic materials, for example po-
lyvinyl ethanol, methacrylate (Lucite balls), and polyamide-perlon filling. Polyethylene, 
so called polystan filling was the most used in our country. We present a case of a patient 
who was repeatedly hospitalized for respiratory insufficiency caused by assumed expan-
sion of the filling 49 years following surgery.

Liška, D., Szántová, M., Kokles, M., Kostolanská, K., Schwarzová, V., Bada, V. Respiračná insuficien-
cia u pacienta 49 rokov po operácii pre tuberkulózu p'úc s polystanovou plombážou. Kazuistiky v pneu-
mologii 3, č. 1: 24 – 28, 2006.
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p$úc s polystanovou plombážou
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Úvod:
Tuberkulóza patrí medzi najstaršie známe ochorenia $ud-

stva, čoho dôkazom sú nálezy na chrbticiach múmií zo Starého 
Egypta. Gréci pomenovali ochorenie ako „ftíza“ (suchoty), čím 
zdôraznili dramatické chudnutie chronických neliečite$ných pa-
cientov. Na konci 19. storočia patrila tuberkulóza k smrte$ným 
ochoreniam, v strednej a západnej Európe zapríčiňovala až 10 % 
úmrtí obyvate$stva.

Liečba tuberkulózy prešla dramatickým vývojom. Prelomové 
boli štyridsiate roky minulého storočia, konkrétne objav strepto-
mycínu, neskôr aj Falších antituberkulotík, čo viedlo k ústupu od 
chirurgických metód liečby. Chirurgický prístup, používaný u nás 
najmä v prvej polovici minulého storočia, zahŕňal rôzne postupy, 
od terapeutického pneumothoraxu, cez resekčné techniky, až po 
menej používanú plombáž. Operácie pri p$úcnej tuberkulóze majú 
stláčaL chorobné ložiská, uzatváraL rozpadové dutiny a priedušky 
vedúce k nim.
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Obr. č. 1Plombážou rozumieme použitie cudzorodého materiálu na udr-
žanie kolapsu p$úc vytvoreného chirurgicky. Vznikla z myšlienky vy-
plniL dutinu extrapleurálneho pneumothoraxu materiálom vlastným 
organizmu (tuk, svaly). Vlastné tkanivá však neboli vhodný plniaci 
materiál na ich rýchlu premenu v zmysle resorbcie a fibrotizácie. Po 
roku 1913 sa rozšírila plombáž cudzorodým materiálom.

Prvou syntetickou látkou používanou na plombáž bol polyvinyl-
alkohol. Pre značné presiaknutie sa neosvedčil. Ďalej sa používal 
metakrylát (tzv. lucitové balóniky). Nevýhodou boli časté infekcie 
a hlavne príhody mechanického charakteru, napríklad kompresia 
subklavikulárnych ciev, tlak na plexus brachialis, dislokácie baló-
nikov, vtláčanie do kaverien s ich následnou nekrózou a perforá-
ciou. Ďalší syntetický materiál často používaný na plombáž bola 
polyamidová-perlonová plomba. U nás sa najviac používala polye-
tylénová, tzv. polystanová plomba. Polystan je vo forme vlákien 
sformovaných do tvaru disku alebo kuže$a. VFaka pórovitej štruk-
túre môže byL v organizme prerastený väzivom a takto fixovaný. 
Nemá antigénny charakter a nie je kancerogénny, výhodou je jeho 
formovate$nosL. Používaná operačná technika spočívala vo vložení 
polystanovej plomby do dutiny vytvorenej uvo$nením p$úc spolu 
s muskuloperiostálnou vrstvou. Plomba sa vkladala cez otvor zís-
kaný disekciou niektorého rebra zbaveného periostu (najčastejšie 
3. alebo 4. rebro). Medzi časté pooperačné komplikácie patrili in-
fekcie lôžka plomby a perforácia p$úc. Plombáž nemala za úlohu 
vykonávaL tlak na p$úcny parenchým, len brániL reexpanzii.

Kazuistika:
Pacient vo veku 79 rokov po torakotómii s polystanovou plom-

bážou vpravo, urobenou v roku 1956 kvôli tuberkulóze p$úc, bol 
prijatý na našu kliniku pre dušnosL progredujúcu 10 dní. V ana-
mnéze sme zistili tiež päL rokov trvajúcu ischemickú chorobu srd-
ca s chronickou fibriláciou predsiení, arteriálnu hypertenziu, chro-
nickú obštrukčnú bronchopulmonálnu chorobu s cor pulmonale 
chronicum, incipientné štádium chronickej renálnej insuficiencie 
a benígnu hyperpláziu prostaty.

V roku 1956 bola realizovaná pravostranná torakotómia s po-
lystanovou plombážou pre p$úcnu tuberkulózu. Pacient bol dis-
penzarizovaný pneumoftizeológom bez významných Lažkostí až 
do roku 2002. Po tomto roku bol opakovane hospitalizovaný na 
rôznych interných klinikách pre zhoršujúcu sa dušnosL, spočiatku 
pri akútnej exacerbácii obštrukčnej bronchitídy.

V máji 2005 bol podrobený CT vyšetreniu hrudníka s nálezom 
mäkkotkanivovej expanzie ve$kosti 150×180×170 mm s centrál-
nymi aj periférnymi kalcifikátmi, resp. hypodenzným centrom bez 
postkontrastnej opacifikácie v oblasti pravého p$úcneho hrotu, 
hodnotený ako stav po plombáži. Tumorózna masa deviuje me-
diastinálne štruktúry kontralaterálne a zároveň sa vyklenuje cez 
interkostálne priestory smerom do pravej axily a subskapulárnej 
oblasti, bez jednoznačných známok infiltrácie resp. patologickej lo-
koregionálnej lymfadenopatie. V oblasti aortopulmonálneho okna 
sú prítomné kalcifikované lymfatické uzliny. Postkontrastne možno 
pozorovaL v oblasti oblúka aorty a prechodu do aorty descendens 
nástenný trombus s aneuryzmatickým rozšírením aorty na 55 mm 
(pozri obr. č. 2 až 5). Pacient bol vyšetrený pneumológom, ktorý 
odporučil inhalačnú liečbu a konzultáciu hrudného chirurga. Chi-
rurg neindikoval operačné riešenie.

Na našu kliniku bol pacient prijatý s výraznou progresiou po-
kojovej dušnosti, prevažne inspiračného charakteru. Fyzikálnym 
vyšetrením pri prijatí zisLujeme známky kardiálnej dekompenzácie 
v oboch obehoch: auskultačne prítomné chrôpky po dolný uhol lo-
patiek, Falej masívne edémy predkolení a fibriláciu predsiení s vy-
hovujúcou komorovou odpoveFou. Z laboratórnych nálezov zaujme 
dvojciferná sedimentácia, hraničná leukocytóza, trombocytopénia 
$ahkého stupňa, v biochemických parametroch prítomné zvýšenie 
hodnôt kreatinínu s úpravou v priebehu hospitalizácie, zmiešaná 
hyperlipoproteinémia a hypokaliémia. Vyšetrením krvných plynov 
z arteriálnej krvi zisLujeme normálne pH, nie je prítomná hypoxé-
mia ani hyperkapnia. Po odstavení kyslíka je prítomná $ahká respi-
račná alkalóza s hraničnou hypoxémiou.

Na röntgene hrudníka nachádzame homogénne zatienenie hor-
ného a stredného p$úcneho po$a, vpravo so zmnoženou p$úcnociev-
nou kresbou obojstranne, s nediferencovate$ným pravým a vo$ným 
$avým frenikokostálnym uhlom a srdce zväčšené oboma smermi 
(pozri obr. č. 1). 

Echokardiografickým vyšetrením zisLujeme nedilatovanú $avú 
komoru s hypertrofovaným septom a zadnou stenou, dilatovanú 
$avú predsieň s mitrálnou regurgitáciou 2. stupňa s poruchou dia-
stolickej funkcie a 55% ejekčnou frakciou $avej komory. Ďalej zisLu-
jeme dilatované oddiely pravého srdca – dilatáciu pravej komory na 
48 mm, pravej predsiene na 56 mm s trikuspidálnou regurgitáci-
ou 2. stupňa, s p$úcnou hypertenziou s gradientom v artéria pul-
monalis 52 mmHg. Tiež sklerotické zmeny všetkých cípov aorty, 
mitrálnej aj trikuspidálnej chlopne s $ahko zvýšeným gradientom 
v aorte (16 mmHg).

Na odporučenie pneumológa sme upravili inhalačnú broncho-
dilatačnú liečbu a konzultovali hrudného chirurga, ktorý na zákla-
de tohto klinického obrazu a afebrilného stavu nepredpokladá, že 
ide o empyém. Vzh$adom na to, ako i na pridruženú komorbiditu 
a vek pacienta, neindikuje torakochirurgickú intervenciu. Konzer-
vatívna liečba chorého zahŕňala oxygenoterapiu, diuretiká, gluko-
kortikoidy, parenterálne a inhalačné bronchodilatanciá, mukolytiká, 
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Obr. č. 2
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korekciu mineralogramu a blokátory kalciových kanálov. Pri tejto 
liečbe došlo k zlepšeniu stavu s ústupom dýchavice, v korelácii so 
zlepšeným kontrolným vyšetrením krvných plynov. Pacienta sme 
po 25 dňoch hospitalizácie v stabilizovanom stave prepustili do 
ambulantnej starostlivosti pneumológa. 

Diskusia:
V minulosti používané chirurgické terapeutické postupy v liečbe 

p$úcnej tuberkulózy zahŕňali aj použitie cudzorodého materiálu, na 
udržanie pneumothoraxu vytvoreného chirurgicky. U nášho pacien-
ta bola na to použitá polystanová plombáž, ktorá svoju úlohu plni-
la takmer 50 rokov. Vzniknuté dyspnoe a respiračná insuficiencia 
v dôsledku expanzie polystanovej plomby a útlaku mediastinálnych 
štruktúr je v dostupnej literatúre zatia$ neopísanou komplikáciou. 
Musíme však pripustiL ako etiopatogenetickú možnosL aj dyspnoe 
na podklade útlaku pri zápalovej reakcii okolitých tkanív na plom-
bu. Diagnóza bola stanovená na základe zobrazovacích vyšetrení 

– RTG a CT vyšetrenia hrudníka. Z realizovaných CT skenov sa 
nedá jednoznačne diferencovaL, či ide o expanziu samotnej plomby 
alebo expanziu okolitých štruktúr pri zápalovej reakcii na cudzoro-
dý materiál. Odborníci na fyzikálne vlastnosti použitého materiálu 
(polystanovej plomby) považujú možnosL jej expanzie za ve$mi ne-
pravdepodobnú. Definitívnu odpoveF môže daL až nekropsia.

Na subjektívnych i objektívnych Lažkostiach pacienta sa par-
ciálne podie$ala i zložka kardiálnej dekompenzácie a p$úcnej hy-
pertenzie, v dôsledku dlhoročného základného ochorenia.

Liečba si vyžiadala komplexný prístup zahŕňajúci spoluprácu 
s pneumológom a hrudným chirurgom. To, čo sa môže javiL ako 
kauzálna terapia – operácia s extrakciou plomby – v našom prípa-
de neprichádzalo do úvahy. Ide o rozsiahly, pacienta mimoriadne 
zaLažujúci thorakochirurgický výkon. Vzh$adom na celkový stav 
a vyššie uvedenú polymorbiditu by riziko výkonu v našom prípa-
de prevýšilo benefit.

Ďalším nepriaznivým faktorom sú aj fyzikálne vlastnosti ma-
teriálu, z ktorého bola plomba vyrobená. Pórovitá štruktúra po-

Obr. č. 4

Obr. č. 3

Obr. č. 5
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lystanu umožňuje prerastenie väziva cez jednotlivé póry, čo pri 
plombáži a udržaní pneumothoraxu má svoje klady v zmysle fixá-
cie plomby, ale pri pokuse o extrakciu plomby predstavuje závaž-
nú komplikáciu. 

Extrakcia plomby by prichádzala do úvahy v prípade infekcie 
a vzniku empyému hrudníka z vitálnej indikácie. Vzh$adom na 
vysoký vek a polymorbiditu pacienta, ako aj neprítomnosL zná-
mok svedčiacich pre empyém sme zvolili konzervatívny postup. 
Pri uvedenej konzervatívnej liečbe došlo ku parciálnemu zlepše-
niu celkového stavu, čo umožnilo pacienta prepustiL do domácej 
starostlivosti. 

Záver:
Uviedli sme prípad pacienta po pravostrannej torakotómii s po-

lystanovou plombážou približne pred 50 rokmi prijatého s progre-
dujúcim dyspnoe. Jednou z hlavných príčin uvedených Lažkostí bola 
expanzia polystanovej plomby s útlakom mediastinálnych štruktúr, 
respektíve expanzia a útlak pri zápalovej reakcii okolitých štruktúr 
na cudzorodý materiál plomby. Ide o skutočne raritný prípad hneF 
z nieko$kých dôvodov. Ani v prvej polovici minulého storočia, zlatej 
ére chirurgickej liečby tuberkulózy, nepredstavovala plombáž naj-
častejšie používanú techniku. Vzh$adom na viaceré faktory – závaž-
nosL tuberkulózy, využitie antituberkulotík od 2. polovice minulého 
storočia a s tým súvisiaci ústup od chirurgických metód liečby – je 
pomerne zriedkavé objaviL pacienta s polystanovou plombážou. 
V dostupnej literatúre sme sa nestretli s expanziou tejto plomby, 
ako neskorou pooperačnou komplikáciou. Základom diagnostiky 

boli zobrazovacie metódy, ani CT vyšetrením sme nedokázali jed-
noznačne diferencovaL, či ide o expanziu samotnej plomby, alebo 
zápalovú reakciu okolitých štruktúr. Definitívna odpoveF bude 
možná až po prípadnej pitve. Liečba je komplikovaná. Torakotó-
mia s extrakciou plomby je indikovaná v prípade vzniku empyému, 
inak prichádza do úvahy len symptomatický prístup. Nášho pacien-
ta sme po čiastočnom zlepšení pri konzervatívnej liečbe prepustili 
do ambulantnej starostlivosti. 
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p$úc s polystanovou plombážou“

MUDr. Jiří Votruba 

komentář

velmi obtížně extrahovatelné již po relativně krátkém kontak-
tu s živou tkání.

Entuziasmus v souvislosti s touto procedurou dosáhl vr-
cholu v letech 1948–1955, kdy byly široce diskutovány její vý-
hody – zejména ta, že výkon mohl být proveden v jedné době, 
kdežto torakoplastika byla většinou prováděna ve dvou dobách. 
Byly zde však i další výhody. Plombáž mohla být prováděna 
u starších nemocných, u pacientů s oboustranným onemocně-
ním a u jedinců s vyšším operačním rizikem. Navíc bylo možno 
dosáhnout selektivního kolapsu a zkracovala se i doba pobytu 
v nemocnici (Horowitz et al. 1992).

Tyto výhody však byly zakrátko zastíněny vysokým, až 16% 
rizikem komplikací. Z nich nejvýznamnější byly zejména infek-
ce prostoru plombáže, krvácení způsobené cévní erozí a pro-
valení plicní kavitace do prostoru plomby, které často ústilo 
do extrapleurálního šíření tuberkulózy. Proto se odstraňování 

Kazuistika kolegy Davida Lišky nám skýtá zřejmě jednu 
z posledních možností seznámit se s klinickým obrazem vznik-
lým založením extraperiosteální plombáže. Tato metoda byla 
vyvinuta v éře kolapsoterapie tuberkulózy. Jejím hlavním úče-
lem bylo vyhnout se opakovaným injekcím vzduchu, jinak nut-
ným k udržení iatrogenního pneumotoraxu.

Extraperiosteální plombáž se používala také místo torako-
plastiky v léčbě selhání pneumotoraxu, zvláště bylo-li vhodné 
vyhnout se kosmetickým a funkčním důsledkům torakoplasti-
ky u mladších pacientů. Erozi plicního parenchymu cizorodým 
materiálem měla zabránit dosti tuhá vrstva parietální pleury, 
periostu a interkostálních svalů.

Byly používány různé materiály – gumové váčky, parafí-
nové sáčky, velmi často metakrylátové balónky (Lucite balls) 
a v naší oblasti nejoblíbenější polystanové plomby. Vzhledem 
k pórovité struktuře polystanu jsou však právě tyto plomby 
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tkání, a tedy relativní zvětšování celé plomby, druhou pak re-
akce na cizí materiál, která byla u polystanových plomb opa-
kovaně popisována. Nejpravděpodobněji jde však o kombinaci 
těchto dvou efektů.

Každopádně je uvedená kazuistika z historického, klinické-
ho i radiologického hlediska velmi zajímavá a poučná.

Literatura:
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plombážního materiálu tak brzy, jak to jen bylo možné, sta-
lo záhy pravidlem. Pro odstranění tohoto materiálu však bylo 
nutné provádět kombinovanou torakoplastiku za účelem obli-
terace extraperiostálního prostoru. Tím ovšem odpadla jedna 
z hlavních výhod procedury – uchránění pacienta právě před 
torakoplastikou.

Následně po zavedení hlavních antituberkulotik skončilo 
až na výjimečné případy období kolapsoterapie.

Pacient popsaný v kazuistice měl implantovánu polystano-
vou plombu. Expanzivní chování rozsáhlých útvarů v pravém 
vrcholu plicním je podle CT obrazu jednoznačné.

Z vyjádření předního odborníka na chování polyethylenu 
(viz následující komentář) můžeme usuzovat, že expanze vlast-
ního plombážního materiálu v podstatě nepřipadá v úvahu. 
Je tedy pravděpodobné, že CT obraz má dvě základní příčiny: 
první je fragmentace porézního materiálu prorůstající fibrózní 

Kazuistika přináší pozoruhodné informace o chování im-
plantátu z polymerního materiálu po velmi dlouhém pobytu 
ve fyziologickém prostředí in vivo. Jak autoři uvádějí, v roce 
1956 byla pacientovi s tuberkulózou uzavřena postižená část 
plic plombou z polymerního materiálu. Šlo o tzv. polystanovou 
plombu, vyrobenou z polyethylenu s porézní fibrilární struktu-
rou. Taková struktura má umožnit prorůstání tkání do plom-
by a tak ji fixovat. (Podle názvu se zdá, že plomba byla tehdy 
dodána dánskou firmou Polystan.) Pacient přítomnost plomby 
dobře snášel až do roku 2002, kdy si začal stěžovat na dušnost. 
Vyšetření rentgenem a metodou CT pak ukázalo určitou expanzi 
v oblasti plomby. Přitom ale nebylo možno rozhodnout, zda šlo 
o expanzi samotné plomby nebo okolní zanícené tkáně.

Připomeňme zde, že v současné době je k dispozici řada růz-
ných typů polyethylenu, z nichž nejdůležitější je nízkohustot-
ní polyethylen (LDPE) a vysokohustotní polyethylen (HDPE). 
První z nich je znám už od konce třicátých let, zatímco druhý 
typ, připravený pomocí organokovových katalyzátorů, patento-
val německý profesor K. Ziegler až v roce 1953 (Raab 1987). 
(O deset let později si pak s Italem G. Nattou za objev nových 
katalyzátorů rozdělili Nobelovu cenu za chemii.) Vysokohus-
totní polyethylen (HDPE) se začal šířeji používat teprve od 
začátku šedesátých let. Je tedy pravděpodobné, že polystanová 
plomba byla vyrobena z materiálu LDPE.

O polyethylenu se běžně předpokládá, že je biologicky inert-
ní, fyziologicky dobře snášen a stabilní, i při implantaci in vivo. 
Nicméně bylo prokázáno, že snadno degraduje vlivem ultra-
fialového světla a je také citlivý na takzvanou korozi za napětí 
(stress cracking), tj. na současné působení mechanického napětí 
a prostředí, například vlivem namáhání v prostředí tenzoaktiv-
ních látek. Postupem času se pak v materiálu vyvíjejí drobné 
povrchové trhlinky, materiál tím křehne (klesá jeho ohebnost 
a tažnost) a posléze se může zcela rozpadnout na drobné úlom-
ky. Je důležité, že korozi polyethylenu za napětí může vyvolat 
i fyziologické prostředí, zejména po delší době. Přitom materiál 

LDPE je vůči této korozi odolnější, což lze vysvětlit jeho vyšší 
ohebností. Ze stejného důvodu jsou tenké fólie a vlákna proti 
korozi za napětí odolnější než kompaktní tlustostěnné výrobky, 
u nichž mohou přetrvávat i nebezpečná vnitřní pnutí.

O degradaci a korozi za napětí u polyethylenu za podmínek 
in vivo bylo publikováno několik prací, ale z pochopitelných dů-
vodů doba sledování obvykle nepřekročila několik málo let. Tak 
byla popsána in vivo degradace izolačních trubiček z polyethy-
lenu používaných v kardiostimulátorech (Doležel et al. 1989). 
Zřetelné zkřehnutí a vznik viditelných trhlinek byl u těchto dů-
ležitých součástek zaznamenán už po sedmi letech. Poznatky 
o změnách v okolí polyethylenové plomby popsané v kazuistice 
jsou tedy unikátní, zejména vzhledem k extrémně dlouhé době 
pobytu předmětu z polyethylenu v lidském těle. Určitě zaujme 
širší okruh specialistů. V tomto okamžiku je ovšem obtížné na-
bídnout jednoznačné vysvětlení pozorovaných změn a potíží 
z materiálového hlediska. Bobtnání polyethylenu v celém jeho 
objemu lze zřejmě vyloučit. Zbývá tedy představa, že mecha-
nismem koroze za napětí došlo k místnímu rozrušení a násled-
nému rozvolnění porézní struktury plomby, možná doprováze-
nému vznikem četných lokálních lomů. Lze předpokládat, že 
tyto výrazné materiálové změny mohou vyvolat reakci okolní 
i prostupující tkáně.
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Transplantace plic pro 
profesionální exogenní alergickou 
alveolitidu (EAA)

Valerie Hassmanová
Klinika nemocí z povolání, LF UK a FN v Hradci Králové

Souhrn:
V práci jsou uvedeny příčiny, klinický obraz a diagnostika exogenní alergické alveoli-

tidy (EAA) a možnost jejího posouzení jako nemoci z povolání. Součástí práce je kazuis-
tika nemocného, který po 14 letech trvání profesionální EAA a provedené transplantaci 
plic zemřel v 55 letech v důsledku respirační insuficience. Je zdůrazněna potřeba včasné 
a správné diagnostiky a co nejrychlejší vyřazení z rizika potencionálního antigenu.

Summary:
Lung transplantation due to professional exogenous allergic alveollitis (EAA)
The paper presents the cause, clinical presentation and diagnosis of exogenous al-

lergic alveollitis (EAA) and the possibility of its identification as an occupational di-
sease. The paper includes a case history of a patient who died after 14 years of the pro-
fessional EAA and lung transplantation at the age of 55 years because of respiratory 
insufficiency. The need of early and correct diagnosis and fast elimination of the risk of 
potential antigen is stressed.

Hassmanová, V. Transplantace plic pro profesionální exogenní alergickou alveolitidu (EAA). Kazuistiky 
v pneu mologii 3, č. 1: 30 – 33, 2006.
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Úvod:

Charakteristika onemocnění, příčiny, klinický obraz
Exogenní alergická alveolitida (EAA) je onemocnění vznikající 

v důsledku poruchy imunoregulačních mechanismů (Girard et al. 
2004). Antigeny převážně bílkovinného charakteru reagují s pre-
cipitující protilátkou za vzniku imunokomplexů. V převážné vět-
šině se tedy jedná o imunologickou reakci III. typu, méně častá je 
reakce IV. typu zprostředkovaná buňkami (Manfreda et al. 1986). 
Spíše výjimkou je reakce I. typu na úrovni bronchů, spojená s pro-
jevy bronchiálního astmatu.

Nejčastější příčinou onemocnění je vdechování organických 
prachů živočišného nebo rostlinného původu.

V našich podmínkách se jedná především o „farmářskou“ nebo 
„sladovnickou“ plíci.

V prvním případě jde většinou o reakci na plíseň Micropolyspora 
faeni, ve druhém na Aspergillus clavatus nebo A. fumigatus. Příčinou 
ale mohou být i jiné plísně, např. Penicillium frequentans, Penicillium 
brevicompactum a Penicillium olivicolor (Nakagawa-Yoshida et al. 1997; 
Morell et al. 2003). Z uvedeného vyplývá, že onemocnění postihuje 
především pracovníky v zemědělské výrobě, jak živočišné, tak rost-

linné (Varslot et al. 1995; Erkinjuntti et al. 1998; Gudmundsson 
et al. 2005). Je možné se s ním setkat i u chovatelů ptáků, přede-
vším holubů a andulek (Lamers et Maesen 1976; Patterson et al. 
1976; Al-Azawy et al. 2005; Bocchia et al. 2005), a omývačů sýrů. 
V našich podmínkách exotické jsou EAA typu bagasózy, suberózy, 
sekvojózy, onemocnění z javorové kůry a onemocnění zpracova-
telů kávy. Je nutné připomenout, že vzácněji mohou být příčinou 
i chemické látky, zmiňovány jsou především diisokyanáty (Gram-
mer 1999; Baur 2003), i když ty způsobují mnohem častěji bron-
chiální astma, eventuálně se obě onemocnění mohou kombinovat 
(Matsushima et al. 2003). Aktuální se může stát ventilátorová pneu-
monitida nebo pneumonitida ze zvlhčovačů vzduchu – humidifier 
disease (Koschel et al. 2005).

Průběh onemocnění může být:
� akutní – probíhá nejčastěji pod obrazem „chřipkového“ one-

mocnění a bývá za ně často pokládáno. Objevuje se většinou 
za 4  – 6 hodin po masivní expozici antigenu a po odléčení 
a opětném zařazení do rizika se u predisponovaných osob 
opakuje.

� subakutní – vzniká po prolongované expozici nízkým dáv-
kám antigenu. Dominuje narůstající kašel, dušnost a stup-
ňující se únava.
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� chronický – po prolongované, opakované a intenzivní expo-
zici antigenu. Projevem je rozvoj intersticiálního plicního 
procesu se všemi důsledky z něho vyplývajícími.

Diagnostika a posouzení profesionální etiologie
Anamnéza a údaj o expozici potencionálnímu antigenu.
Fyzikální nález na plicích může být normální, zejména bazál-

ně je možné slyšet chrůpky až krepitus. Výjimečně jsou přítomny 
spastické fenomény.

RTG plic může být výjimečně zcela normální, u akutních fo-
rem se objevují retikulární nebo nodulární opacity, u chronických 
spíše obraz plicní fibrózy. RTG obraz se může opožFovat za klinic-
kou symptomatologií.

HRCT může u akutních forem prokázat spíše bazálně přítom-
né diskrétní retikulární až nodulární infiltrace s denzitami mléčné-
ho skla, u chronických forem bývají difuzní známky plicní fibrózy 
s voštinovitou kresbou zejména v horních plicních polích.

Funkční vyšetření plic u chronických forem prokazuje restrikční 
poruchu, snížení poddajnosti a difuzní kapacity plic.

Bronchoalveolární laváž (BAL) vykazuje převahu lymfocytů 
(poměr CD4/CD8 T cell bývá <1) a žírných buněk, zvýšení imu-
noglobulinů IgG a IgM a nález precipitujících protilátek.

Sérologické vyšetření může prokázat specifické precipitující 
protilátky zejména ve třídě IgG. Negativita, zvláště u nemocných 
léčených kortikoidy, diagnózu nevylučuje, a naopak pozitivní nález 
může být i u zdravých, ale antigenům exponovaných jedinců.

Transbronchiální nebo klasická biopsie plic jsou metodou vol-
by po vyčerpání neinvazivních metod.

EAA je možné uznat jako nemoc z povolání po stanovení dia-
gnózy a potvrzení profesionálního kontaktu s vyvolávajícím anti-
genem. V seznamu nemocí z povolání, který je přílohou Nařízení 
vlády 290/1995 Sb., je uvedena v kapitole III. (Onemocnění dýcha-
cích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice) pod položkou 9.

Kazuistika:
41letý nemocný pracoval 14 let jako opravář zemědělských stro-

jů v trvalém kontaktu s materiálem kontaminovaným plísněmi.
V rodinné anamnéze je podstatná pouze mykoplasmová pneu-

monie u dcery, v osobní anamnéze polyvalentní alergie.
Nynější onemocnění se manifestovalo počátkem roku 1991 

jako horečnatý stav s kašlem a dušností (hodnocen jako chřipka). 
Po ukončení pracovní neschopnosti a opětovném zařazení do práce 
se podobný stav v dalších měsících několikrát opakoval. Pro po-
dezření na bronchopneumonii byl pacient koncem jara 1991 hos-
pitalizován na spádovém interním oddělení. Bronchopneumonie 
a mykoplasmová etiologie, po které se jako jediné – s ohledem na 
onemocnění dcery – pátralo, byly vyloučeny.

V průběhu podzimu 1991 došlo k progresi dechových obtíží, 
na RTG snímku plic již byly patrné známky postižení plicního in-

tersticia. Byla vyloučena sarkoidóza, možnost jiné etiologie nebyla 
vyšetřována. Nemocný byl předán s diagnózou plicní fibrózy ne-
jasné etiologie do péče plicní ambulance, kde mu byla nasazena 
léčba kortikoidy.

V roce 1992, kdy již fyzicky svoji práci opraváře nezvládal, byl 
s vědomím lékaře (přestože u něj byla diagnostikována alergie) 
přeřazen do pekárny (přidruženého provozu zemědělského druž-
stva). Postupně docházelo ke zhoršování dechových obtíží, nikoliv 
ale k vývoji bronchiálního astmatu.

Na naší klinice byl vyšetřen poprvé v roce 1997 pro profesionál-
ní kontaktní alergický ekzém způsobený přecitlivělostí na pšeničnou 
mouku. Teprve v této souvislosti jsme rekapitulovali vývoj plicního 
onemocnění a posoudili je jako profesionální exogenní alergickou 
alveolitidu. Sérologické vyšetření na plísně bylo v té době negativ-
ní, nemocný byl dlouhodobě léčen kortikoidy.

Dechové obtíže vedly k plné invaliditě, kožní onemocnění se 
po vyloučení kontaktu s pšeničnou moukou zhojilo.

V dalších letech docházelo k trvalé progresi obtíží s těžkou re-
strikční ventilační poruchou. V roce 2000 byla na CT patrná dilatace 
plicnice na 31 mm. Přes bohatou léčbu (Prednison, Imuran, Bero-
dual, Inflammide a oxygenoterapie) došlo k respirační insuficienci 
a nemocný byl zařazen do transplantačního programu.

1. srpna 2002 byla provedena transplantace levé plíce. V říj-
nu 2002 došlo k akutní rejekci transplantátu, která byla úspěšně 
přeléčena. Od října 2004, po prodělané levostranné bronchopneu-
monii, došlo k podstatnému zhoršení respirační insuficience a ne-
mocný byl indikován k retransplantaci. Té se ale nedočkal, zemřel 
v 55 letech v září 2005.

Kromě základní diagnózy byla u nemocného zjištěna ještě hy-
pertenzní nemoc, hyperlipoproteinémie a Cushingův syndrom po 
mnohaleté léčbě kortikoidy.

V roce 1997 jsme po ohlášení profesionální EAA vystavili na 
žádost nemocného posudek o bolestném a ztížení společenského 
uplatnění podle vyhlášky 32/1965 Sb. ve znění vyhlášek násle-
dujících. Navrženo bylo bolestné podle tabulky III., položky 34 
analog. ve výši 150 bodů, ztížení společenského uplatnění podle 
tabulky IV., položky 93 analog. ve výši 800 bodů. Jeden bod v té 
době reprezentoval 30 Kč.

Po dlouhém úsilí a opakované korespondenci se nám podaři-
lo ze zdravotnických zařízení, kde byl nemocný léčen a sledován, 
získat další informace o zdravotním stavu až v roce 2005.

Nemocného jsme pak poučili o možnosti vystavení posud-
ku o dalším ztížení společenského uplatnění, ve kterém by byl 
zohledněn aktuální zdravotní stav. Tento posudek jsme, opět 
na žádost nemocného, vypracovali podle vyhlášky 440/2001 
Sb., v níž jeden bod představuje již 120 Kč. Podle kapitoly III., 
položky 9, jsme s přihlédnutím k dříve obdrženému odškodně-
ní a se zvýšením pro zvlášL těžké následky podle § 6c citované 
vyhlášky navrhli 3 250 bodů. Nemocný se bohužel proplacení 
odškodnění nedožil a nárok pozůstalých na ně podle § 260 Zá-
koníku práce zaniká.

TRANSPLANTACE PLIC PRO PROFESIONÁLNÍ EXOGENNÍ ALERGICKOU ALVEOLITIDU (EAA)

CUSHING HARVEY W. (vysl. kušing, 1869–1939) – americký neurochirurg, působil v Bostonu. C. přínos neurochirurgii vyplývá především z fyziologických výzkumů hypofýzy 
a hypothalamu včetně jejich tumorů, z nových technik v chirurgii mozku (zmenšujících úmrtnost z 90 na 8 %), z klasifikace mozkových nádorů, gliomů a meningiomů, i z jejich od-
straňování. Viz C. syndrom, C. vřed (Zdroj: Velký lékařský slovník)
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snižováním dávky. V období respirační insuficience je nutná oxy-
genoterapie koncentrátorem nebo tekutým kyslíkem. V nejzávaž-
nějších případech přichází v úvahu transplantace plic.

Jak vyplývá z výše uvedeného, je diagnostika EAA stále obtížná. 
Zkušenosti v České republice a malý počet uznaných nemocí z po-
volání (NZP), jak demonstruje tabulka č. 1, to potvrzují.

Diskuse:
EAA byla poprvé popsána v roce 1932 (Ceborello et al. 2005). 

Přestože počet osob exponovaných potencionálnímu antigenu je 
velký, řada onemocnění správné diagnostice stále uniká (Rascu et 
al. 2003; Bocchia et al. 2005). V akutním stadiu bývá EAA mylně 
považována za „chřipkové“ onemocnění, ev. za bronchopneumonii, 
v chronickém za plicní fibrózu nejasné etiologie. Přitom je z výsled-
ků řady prací zřejmé, že včasná správná diagnóza a rychlé a trva-
lé vyřazení z rizika podstatně snižuje pravděpodobnost vývoje zá-
važných komplikací a zvyšuje naději na přežití (Toubas et al. 1995; 
Gudmundsson et al. 2005; Jacobs et al. 2005). Zásady diagnostiky 
detailně popisují Fishman et al. (1998) a Albert et al. (2004).

Řada zahraničních autorů dokládá častý výskyt potíží ze strany 
dýchacích cest právě u pracovníků zaměstnaných v nejrůznějších 
zemědělských provozech živočišné i rostlinné výroby. Tam je mož-
né předpokládat zvýšený výskyt plísní (Varslot et al. 1995; Maga-
rolas et al. 2000; Tanaka et al. 2002), nebo je masivní kontamina-
ce plísněmi potvrzena (Yamaguchi et al. 1997; Mackiewicz et al. 
1999; Morell et al. 2003). 

Pozdní následky u nemocných s EAA v HRCT obrazu sledoval 
Malinen et al. (2003). U 88 nemocných byl ve srovnání s 83člennou 
kontrolní skupinou signifikantně vyšší výskyt miliárních, fibrózních 
a emfyzematických změn s dominancí v dolních plicních polích. 
Naproti tomu Fishman et al. (1998) a Albert et. al. (2004) uvádě-
jí, že v HRCT obrazu lze zaznamenat difuzní fibrózy s voštinovi-
tou kresbou především v horních polích. Yamaguchi et al. (1997) 
popisuje onemocnění 35letého muže, který 13 let pracoval ve stá-
jích. Dva roky trpěl kašlem, narůstající dušností a subfebriliemi. 
Rentgenologicky, sérologicky i histologicky byla potvrzena EAA. 
V průběhu léčby steroidy se rozvinul oboustranný pneumotorax 
a mediastinální emfyzém. Yoshikawa et al. (1994) sledoval 56le-
tého nemocného s EAA diagnostikovanou v roce 1981, u kterého 
se za 12 let od stanovení diagnózy vyvinul spontánní pneumoto-
rax. Úmrtí tří kanadských farmářů, členů jedné rodiny, na rychle 
progredující plicní fibrózu s průkazem Penicillium brevicompactum 
a olivicolor popisuje Nakagawa-Yoshida et al. (1997). Pozdější vyš-
ší výskyt bronchiálního astmatu u nemocných s dříve diagnosti-
kovanou EAA pozoroval Kokkarinen et al. (1997). Sledoval 1 031 
zemědělských pracovníků. U 7 % nemocných se po pěti letech od 
stanovení diagnózy EAA manifestovalo bronchiální astma. Podob-
né zkušenosti má i Karjalainen et al. (2002).

Léčba akutních forem EAA se omezuje na klid, podávání neste-
roidních antirevmatik a kyslíku, zcela výjimečně je třeba ventilač-
ní podpora. Onemocnění většinou odeznívá během dnů až týdnů. 
Zásadní je následné definitivní vyloučení další expozice vyvoláva-
jícímu antigenu.

Význam podávání kortikoidů u chronických forem EAA není 
jednoznačně vyřešen. Některé studie uvádějí, že pro dlouhodobou 
prognózu onemocnění nemají významnější pozitivní efekt. Monkare 
a Haahtela (1987) sledovali po dobu pěti let 86 nemocných s pro-
běhlým akutním nebo subakutním stadiem onemocnění, kteří byli 
léčeni kortikoidy. Zjistili, že po pěti letech byly u 65 % nemocných 
obtíže ze strany dýchacích cest, u 40 % snížená difuzní kapacita 
plic a ve 32 % byly na RTG plic přítomny četné opacity. Jiní autoři 
(Fishman et al. 1998, Albert et al. 2004) doporučují podávání kor-
tikoidů v dávce 40  – 60 mg denně po dobu 2 týdnů s postupným 
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Závěr:
V práci je popsána závažná forma exogenní alergické alveoliti-

dy, která po 14letém trvání a provedené plicní transplantaci skon-
čila úmrtím.

Uvedený případ dokládá, že u pracovníků exponovaných poten-
cionálním antigenům je třeba na toto onemocnění zavčas myslet, 
protože jednou ze zásad úspěšného vyléčení nebo alespoň zpoma-
lení jeho progrese je včasné a trvalé vyřazení z rizika.
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Bupropion
a léčba závislosti na tabáku
Eva Králíková
Ústav hygieny a epidemiologie a Centrum léčby závislosti na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN, Praha

Kouření či jiné užívání tabáku bylo do poloviny dvacátého století po-
važováno za celkem neškodný zlozvyk, nebo dokonce za zajímavé chování. 
V šedesátých letech se úsilí zbavit kuřáka závislosti na tabáku mohlo opí-
rat především o psychoterapeutické metody. První farmakoterapie se ob-
jevila až v osmdesátých letech: nikotin. Jako náhradní terapie nikotinem 
(NTN) byla k dispozici nejprve revoluční podoba léku, žvýkačka; dnes je 
to několik lékových forem.

Závislost na tabáku jako nemoc se objevila teprve v roce 1992 
v 10. verzi Mezinárodní klasifikace nemocí WHO. Nemoc se ovšem 
má léčit, což vyžaduje komplexní, tedy také farmakologickou te-
rapii. Kouření ovlivňuje mozek, zejména hladiny určitých neuro-
mediátorů v některých jeho částech. Výzkum v tomto směru jistě 
přinese v budoucnosti zajímavé výsledky.

Několik léků vyvinutých na tomto principu je v poslední fázi 
klinických zkoušek. Prvním nenikotinovým lékem závislosti na ta-
báku se stal bupropion, dostupný také u nás jako Wellbutrin nebo 
Zyban, tableta 150 mg SR.

Historie, působení
Bupropion byl od konce osmdesátých let minulého století (byl 

uveden na trh v roce 1989) předepisován jako antidepresivum 
(Wellbutrin), především ve Spojených státech. Kouření svým způ-
sobem také působí antidepresivně, zejména zvyšováním hladiny 
dopaminu. Nikotin zvyšuje sekreci dopaminu do synapsí; další lát-
ky, patrně naftakinon, naopak snižují hladinu monoaminooxidázy 
(MAO) – opakované peaky nikotinu ale mohou depresi i vyvolávat. 
Každopádně více než polovina pacientů s depresí kouří a právě tito 
kuřáci mají odvykání komplikovanější.

Profesorka Linda Ferry na Loma Linda University si v polovině 
devadesátých let všimla, že pacienti s depresí léčení Wellbutrinem 
zahazují cigarety a říkají, „že už jim nechutnají“. To bylo u depre-
sivních kuřáků překvapivé. Výrobce (GlaxoSmithKline) tomu nej-
prve ani nechtěl věřit, ale provedené studie prokázaly, že tomu tak 

skutečně je; proto si dal registrovat stejnou látku, bupropion SR, 
jako lék závislosti na tabáku i pro pacienty bez příznaků deprese 
pod názvem Zyban. V EU a dalších zemích Evropy je tento lék do-
stupný od roku 2000. Je vázán na lékařský předpis bez omezení 
odbornosti lékaře; u nás si ho plně hradí pacient – na rozdíl např. 
od Velké Británie.

Bupropion je selektivní inhibitor zpětného vychytávání kate-
cholaminů (noradrenalinu a dopaminu) s minimálním účinkem na 
zpětné vychytávání indolaminů (serotonin). Neinhibuje MAO. Me-
chanismus, kterým bupropion zvyšuje schopnost pacientů abstino-
vat od kouření, není znám. Patrně je ale tento účinek zprostředko-
ván noradrenergními a/nebo dopaminergními mechanismy. Zyban 
je stejně účinný u kuřáků s depresí i bez deprese.

Dávkování, kontraindikace a vedlejší účinky
Bupropion se začíná užívat v dávce 150 mg denně (ráno), 

po týdnu se u většiny pacientů denní dávka vytitruje na 300 mg
(1-1-  0, mezi oběma tabletami by měl být asi osmihodinový inter-
val). Terapie má trvat nejméně sedm týdnů, může být i dlouhodo-
bá, jeden rok i déle. Pokud však pacient během sedmitýdenní léčby 
nepřestává s kouřením, je namístě konzultace se specialistou.

Maximálních plazmatických koncentrací bupropionu po pero-
rálním podání bývá dosaženo do 3 hodin, ustálené koncentrace je 
dosaženo během osmi dnů. Poločas bupropionu je 20 hodin.

Zyban je kontraindikován u nemocných s přecitlivělostí na 
bupropion, s konvulzními poruchami (epilepsie!) a u pacientů, 
u nichž byl náhle zastaven příjem alkoholu nebo sedativ (léčba 
závislosti). Kontraindikací je i současná nebo předchozí anorexie 
nebo bulimie (zvýšené riziko konvulzí). Kontraindikováno je také 
souběžné užívání bupropionu v jiné formě nebo užívání inhibitorů 
MAO – mezi aplikací těchto léků a bupropionu by měl být odstup 
nejméně dvou týdnů.

Vzhledem k tomu, že riziko konvulzí souvisí s predisponující-
mi faktory, měl by být Zyban podáván s opatrností u těch, kdo mají 
v anamnéze kraniální trauma, nádorové onemocnění CNS, konvulze 
nebo kdo užívají léky snižujících práh pro vznik konvulzí. Opatr-
nosti je dále třeba u těch, kdo užívají sedativa, stimulancia či ano-
rektika, léčí se perorálními antidiabetiky nebo i inzulínem, příp. 
konzumují alkoholické nápoje. Při poruše jaterních a ledvinových 
funkcí se doporučuje snížit frekvenci dávkování a monitorovat ne-
žádoucí účinky (nespavost, sucho v ústech, konvulze). 

Téma: kouření
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Vyskytnou-li se během léčby křeče, má být Zyban vysazen. Ri-
ziko křečí je 1:1 000 (0,1 %); u více než poloviny případů, kdy se 
křeče vyskytly, byly přítomny predisponující faktory.

Vhodnost Zybanu u psychicky nemocných je nezbytné kon-
zultovat s ošetřujícím psychiatrem. Depresivní nálady mohou být 
abstinenčním příznakem z nedostatku nikotinu (vzácně se vysky-
tují i suicidální stavy).

Bezpečnost bupropionu u mladých do 18 let a těhotných žen 
nebyla dostatečně prokázána, proto jim není doporučen. Bupropion 
také přechází do mateřského mléka. Studie na pokusných zvířatech 
však neprokázaly žádné ovlivnění embryonálního, fetálního, peri-
natálního či postnatálního vývoje ani gestace. Pokud jde o těhotné 
ženy, v krajním případě by mohl být předepsán silně závislé ku-
řačce, která chce s kouřením přestat a nedokázala to po intenzivní 
intervenci ani s použitím náhradní terapie nikotinem. 

Kouření v graviditě znamená nesporně mnohem vyšší riziko než 
užívání Zybanu. Pak je ale vhodné detailní sledování případných 
nežádoucích účinků a jejich nahlášení výrobci k evidenci. Největ-
ší registr expozice bupropionu během těhotenství byl založen ve 
Spojených státech, kde bylo podchyceno v období od 1. září 1997 
do 31. srpna 2004 celkem 1 064 gravidních žen, které bupropion 
užívaly buF z psychiatrické indikace nebo k léčbě závislosti na tabá-
ku. Z analýzy výsledků porodů nevyplynula žádná souvislost s uží-
váním tohoto přípravku. Kontakt: The Bupropion Pregnancy Registry, 
tel. (USA) 800 336 2176.

Lékové interakce
Vhledem k tomu, že bupropion je biotransformován na svůj 

hlavní aktivní metabolit primárně prostřednictvím izoenzymu cy-
tochromu P450 IIB6 (CYP2B6) v játrech, je třeba opatrnosti při 
souběžné aplikaci s léčivy, které izoenzym ovlivňují (orfenadrin, 
cyklofosfamid, ifosfamid). Nutno si však uvědomit, že k některým 
změnám metabolismu může dojít i v důsledku samotného zane-
chání kouření.

Ti, kdo bupropion užívají, by se měli podle příbalového letáku 
před usednutím za volant ujistit, že jejich vnímání a reakce jsou 
obvyklé. Se zkresleným vnímáním reality se počítá spíše jako s teo-
retickou možností; v praxi jsme se s ovlivněním schopnosti řízení 
motorového vozidla bupropionem nikdy nesetkali.

Nebezpečný Zyban?
Je zajímavé, že dokud byl bupropion „jen“ antidepresivem, s je-

ho bezpečností nebyl problém. Jakmile se však objevila indikace 
léčby závislosti na tabáku, pravidelně se v médiích diskutuje „ne-
bezpečnost“ této léčby. Podobně je to s NLN. Přitom jen za jeden 
rok zemře na nemoci způsobené užíváním tabáku na světě 5 mili-
onů osob a cigarety jsou stále volně prodejné.

V listopadu 2001 se objevily v médiích zprávy, že ve Velké Bri-
tánii zemřelo 41 lidí, kteří užívali Zyban. V lednu 2002 hovořily 
zprávy o úmrtí 57 uživatelů Zybanu v této zemi. Souvislost těch-
to úmrtí s bupropionem sice prokázána nebyla, ale k vyvolání pa-
niky to stačilo.

V letech 1989–2001 užívalo bupropion přes 28 milionů osob, 
z nichž v tomto období zemřelo 245. Byli to ale často lidé, kteří bupro-

pion přestali užívat před delší dobou nebo ho užívali v kombinaci 
s kontraindikovanými léky, případně se předávkovali, avšak souvislost 
úmrtí s indikovaným užíváním bupropionu nebyla prokázána.

Je-li Zyban předepisován pacientům bez kontraindikací a v do-
poručené dávce, je nepochybně bezpečnou a především účinnou 
léčbou závislosti na tabáku – přinejmenším zdvojnásobuje její 
úspěšnost a navíc je při jeho užívání menší riziko zvýšení hmot-
nosti. Zdá se, že právě to mohlo být pravou podstatou poplaš-
ných zpráv o nebezpečnosti léku, který může snížit počet těch, 
kdo si kupují cigarety.

Pokud je bupropion spojen s intenzivní behaviorální podporou 
– bez ní testován nebyl – co do účinnosti je srovnatelný s NLN, 
také zdvojnásobuje šanci na abstinenci. Pomáhá přitom kontrolovat 
váhový přírůstek, který se obvykle po zanechání kouření objevuje. 
Může se užívat i dlouhodobě (nad doporučených osm týdnů) jako 
ochrana proti relapsu.

Naše zkušenosti
Kolem 200 našich pacientů užívalo bupropion, výsledky úspěš-

nosti ale zatím nemáme zpracované. Mohu jen konstatovat, že na-
prostá většina kombinovala užívání Zybanu s některou z forem 
NLN, jen cca pětina jej užívala bez nikotinu. To odpovídá skladbě na-
šich pacientů – v naprosté většině jsou na nikotinu silně závislí.

Za celou dobu jsme nepozorovali žádný závažný vedlejší účinek. 
Několik pacientů si stěžovalo na sucho v ústech. U několika jsme 
zůstali u jedné tablety denně: při druhé tabletě se „necítili ve své 
kůži“ či se „cítili divně“; když jsme se ale vrátili ke 150 mg (jedna 
tableta) denně, obtíže zmizely. S křečovými stavy jsme se nesetka-
li. Jeden pacient přerušil léčbu pro bolesti pravé tváře, ale nenašli 
jsme souvislost se Zybanem a bolesti se u pacienta opakovaly i po 
vysazení Zybanu (řádově po měsících). Většina pacientů popiso-
vala tuto léčbu jako překvapení: „teF už mi cigarety nic neříkají“, 
„to jsem netušil, že to bude tak snadné přestat“.

Přesto, že máme s léčbou závislosti na tabáku bupropionem 
jen dobré zkušenosti, naše dosavadní výsledky zatím nepostačují 
k objektivnímu zhodnocení její úspěšnosti. Poznatky z naší terape-
utické praxe ovšem jednoznačně naznačují, že bude prokázána ve 
vyšší hodnotě než v uváděných cca 20 procentech. Naprostá větši-
na našich pacientů léčbu Zybanem dobře snáší. Největší překážkou 
jeho užívání je podle mého názoru cena: měsíční dávka 60 tablet 
stojí více než 3 000 Kč a zaplatit si ho musí pacient sám. Kdyby byl 
hrazen zdravotní pojišLovnou, mohl by mít také u nás významný 
podíl na snížení počtu kuřáků.

MUDr. Eva Králíková, CSc.
Studničkova 7
120 00 Praha 2
E-mail: eva.kralikova@lf1.cuni.cz
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Pacienti s plicní hypertenzí
už nejsou „opuštěnými námořníky“
Jaroslava Sladká

Začátkem března proběhla finální část přípravné fáze k založení ob-
čanského sdružení pacientů s plicní hypertenzí.

Sdružení, jehož hlavním cílem je dobrovolně organizovat pa-
cienty s plicní hypertenzí stejně jako ostatní občany se zájmem 
o problematiku tohoto onemocnění (lékaře, rodinné příslušníky, 
přátele apod.), vzniklo v roce 2005. Byla vytvořena organizační 
struktura – valná hromada, pětičlenná rada sdružení a kontrolní 
komise. Členy přípravného výboru se stali Jindřiška BešLáková, 
ing. Karel Francek, prof. MUDr. Michael Aschermann, MUDr. 
Jaroslav Lindner a MUDr. Pavel Jansa. Oficiální název Sdružení 
pacientů s plicní hypertenzí má zkratku PPH.

K jeho prvořadým úkolům patří organizace odborných semi-
nářů, popularizace problematiky v široké veřejnosti, zlepšová-
ní spolupráce s praktickými lékaři, zprostředkování poradenské 
služby pro pacienty v oblasti sociální a právní, získávání podpory 
moderních metod léčby v ČR a také výzkumu v oblasti plicní hy-
pertenze v tuzemském prostředí. Plánována je i užší spolupráce 
s obdobnými organizacemi v zahraničí. Odborné zázemí pro PPH 
zajišLuje od samotného počátku Centrum pro plicní hypertenzi na 
2. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Stupeň péče o vzácná onemocnění
je vizitkou vyspělosti země

Akce, která proběhla na Strahově 9. března, se spolu s paci-
entskou veřejností zúčastnili přední čeští odborníci z oblasti kar-
diologie – prof. MUDr. Jiří Widimský, patrně nejvýznamnější žijící 
český kardiolog, který je svázán s problematikou plicní hypertenze 
(PH) v českých zemích, prof. Aschermann, předseda České kardio-
logické společnosti a do loňského roku přednosta 2. interní klini-
ky VFN, dále prof. Linhart, současný přednosta 2. interní kliniky 
a MUDr. Lindner z kardiochirurgické kliniky VFN, který je beze-
sporu klíčovou osobou v léčbě pacientů s PH a jediný operatér, 
který provádí specifické operace pacientů s tímto onemocněním. 
K důležitým členům týmu patří jistě i MUDr. Marcela Škvařilová, 
která se aktivně zúčastnila posledního evropského setkání – PHA 
konference (PHA Europe) v Amsterodamu a jak sama říká, na zá-
kladě osobních příběhů pacientů „velmi zpokorněla“.

V úvodní části akce uvedl prof. Linhart zajímavou parale-
lu mezi raritními onemocněními a námořníky ztracenými kdesi 
v oceánu, kdy musí být vyslána nákladná pátrací jednotka, byL se 
jedná „jen“ o několik lidských životů. To, jak se společnost bude 
schopna postarat o lidi trpící vzácným onemocněním, lze podle 
něj pokládat za vizitku její vyspělosti.

Pokud se někdo ptá, proč je dosavadní existence sdružení tak 
krátká, když má PH tak dlouhou historii (asi sto let), lze odpově-
dět, že v minulosti bylo jen málo terapeutických možností – po-
kud byl pacient bez větších obtíží, měl prognózu pětiletého pře-
žití, když se dostavily otoky a velká dušnost, redukovaly se jeho 
životní vyhlídky na několik měsíců. Tyto špatné prognózy byly 
nevyhnutelné do 80. let minulého století.

Současné možnosti léčby plicní hypertenze
v České republice a ve světě

Důvodem toho, proč byla problematika PH dlouhá léta opo-
míjena, je podle P. Jansy především to, že k dispozici nebyla žád-
ná účinná léčba. Zájem pneumologů také zpravidla končil někde 
v dýchacích cestách.

Problém primární PH začal být aktuální především mezi 60. 
a 80. lety minulého století, a to v souvislosti s užíváním někte-
rých léků na hubnutí, které, jak se později ukázalo, přispívaly 
nejen ke vzniku PH, ale i srdečních vad. V USA se začal vytvářet 
národní registr pacientů s plicní hypertenzí, ale stále ještě neexis-
tovala žádná léčba. V roce 1984 se objevil epoprostenol a v roce 
2000 byly objeveny i některé genetické souvislosti (gen BMPR 2).
Z fyziologického pohledu se ozřejmilo i to, že dochází k přetěžo-
vání srdce – u zdravého člověka je například levá část srdce vět-
ší, u pacientů s PH je tomu opačně. Zjevný je i několikanásobný 
průměr plicní aorty.

Problémem se začali zabývat odborníci z celého světa pod hlavič-
kou WHO. Při jednání v Benátkách pak vznikla „benátská klasifikace 
PH“, která ještě podrobněji specifikuje jednotlivé formy onemocně-
ní. Jako nesporná se prokázala i zmíněná genetická dispozice.

V České republice se počet pacientů s chronickou tromboebo-
lickou PH odhaduje na 400 nových případů ročně. V současnosti už 
existuje farmakologická (farmaka, infuze, inhalace) a chirurgická 
léčba, jejímž výsledkem je i řada vyléčených pacientů.

Aktivní vyhledávání nemocných
Primární detekce v populaci je prakticky nemožná. Jde spíše 

o rodinnou zátěž – u rizikových pacientů by mělo být prováděno 
jednou za tři roky echokardiologické vyšetření (ECHO). U nemoc-
ných s revmatologickým onemocněním, především se skleroder-
mií, kde je vysoká pohotovost k riziku PH, by toto vyšetření mělo 
probíhat jednou ročně.

Pokud se vyskytnou příznaky – dušnost, únava, bolesti na hru-
di, chrapot, případně vykašlávání krve – je na místě opět vyšetření 
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pomocí ECHO a zpravidla další ověření diagnózy poněkud méně 
příjemnou, ale diagnosticky cennou katetrizační metodou.

„Zlatý věk“ posledního desetiletí – spektrum léčebných 
možností se nadějně rozšiřuje

K nejdéle vyzkoušeným lékům patří jistě osvědčený epopros-
tenol (Flolan), ale do lékového spektra se překvapivě zařadila na-
příklad i Viagra, lék, který se vrací do rukou kardiologů. Patří sem 
i některé katetrizační metody a pokud jsou vyčerpány všechny ne-
invazivní postupy, je poslední možností transplantace plic.

V případě sraženin (tromboemolická PH) zpravidla nestačí 
odstranit jen překážku a je nutné léčit celou část cévního řečiště. 
Tady je ale třeba individuálně rozlišit, zda je reálná účinná léčba 
pouze léky nebo je nutné mechanické odstranění překážky, pří-
padně zda je na místě kombinace obou postupů. Prioritní bývá 
ovšem v těchto případech chirurgie.

Náročnost diagnostiky a léčby PH vede k nutnosti péči o po-
třebné pacienty centralizovat. Centrum pro plicní hypertenzi 
v Kardiocentru VFN v Praze je v této problematice vůdčím pra-
covištěm v ČR. Jako jediné v naší zemi a jedno z mála v zemích 
střední a východní Evropy se vedle komplexní diagnostiky a léčby 
plicní arteriální hypertenze věnuje rovněž chirurgické léčbě chro-
nické tromboembolické plicní hypertenze. Pracoviště metodicky 
vytváří koncepci diagnostiky a léčby plicní hypertenze v ČR a per-
spektivně se chystá poskytovat superspecializovanou péči rovněž 
nemocným ze zahraničí.

Podle odborníků by ovšem v současnosti byla žádoucí také dob-
rá edukace praktických lékařů.

Neměli bychom promarnit šanci v PAH Europe
První pacientská sdružení nemocných s PH začala vznikat kon-

cem 80. let, a to z čirého zoufalství. Byl to ale počáteční impuls 
pro vytvoření podpůrné skupiny kooperující s lékaři. V roce 1990 
mělo toto sdružení pouhých 100 členů, o čtyři roky později, když 
se konala první PHA konference, už jich bylo 3 400. Od té doby se 
tato mezinárodní akce koná vždy jednou za dva roky. To ukazuje, 
že tato problematika je živá v celé Evropě (sdružení jsou aktivní 
ve 12 evropských zemích). V ČR proběhlo první setkání v tuzem-
ském měřítku v roce 2004.

Jak informovala M. Škvařilová, v PAH Europe se už podařilo 
nashromáždit poměrně značné finanční prostředky, rozvíjejí se dob-
ré kontakty na firmy, vznikají užitečné projekty, daří se spolupráce 
s Bruselem. Co ale chybí, je energie. Jedná se o nemocné lidi, kte-
ří nejvíce potřebují „výkonnost“. M. Škvařilová proto apelovala na 
vyslání člena české PPH (vůbec nemusí jít o pacienta, ale například 
rodinného příslušníka nebo přítele apod.), který by byl schopen 
a ochoten v PAH Europe zastupovat pacienty z České republiky. 
Je to jistě výzva, která by neměla být promarněna.

PaedDr. Jaroslava Sladká
E-mail: sladka@geum.org

Plicní hypertenze

je charakterizována zvýšením tlaku krve v a. pulmonalis. Dělí se na prekapilární a postkapilární (přenesenou z levé síně při mi-
trálních vadách a levostranném srdečním selhání). Prekapilární PH se podrobněji dělí na formu hypoxickou (způsobenou zejména 
plicními chorobami, ev. pobytem ve vysokých nadmořských výškách; hypoxie vede k vazokonstrikci – viz Eulerův-Lijestrandův re-
flex), restrikční (při redukci řečiště) a obstrukční (embolizace do plicní tepny či jejího větvení). Vzestup tlaku zatěžuje pravou sr-
deční komoru, vyvíjí se její hypertrofie a může dojít k pravostrannému srdečnímu selhání.

Dnes se klasifikace ještě více vyhraňuje: PHV, PH hypoxická, PH tromboembolická, PH při přímém postižení plicních cév, chro-
nická tromboembolická PH (viz benátská klasifikace). 

Zájem se v posledních letech soustřeFuje především na dvě skupiny PH – plicní arteriální hypertenzi a chronickou tromboem-
bolickou plicní hypertenzi, které byly donedávna považovány za neléčitelné a dnes je lze úspěšně léčit.

Chronická tromboembolická plicní hypertenze, 
vznikající jako důsledek opakovaných plicních embolií, se vyvine v ČR ročně zřejmě až u několika set nemocných a většinu z nich 

lze léčit pouze náročnou kardiochirurgickou operací spočívající v odstranění vmetené krevní sraženiny s vrstvou plicní cévy.

Podrobněji i o činnosti PPH: www.plicni-hypertenze.cz
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makoterapie uplatněny racionálně. Astma by mělo být u každého 
pacienta správně diagnostikováno nejen jako nemoc sama o sobě, 
ale především jako individuální onemocnění s často překvapivými 
příčinami a osudy. Tomu odpovídá i struktura knihy, ve které jsme 
se snažili odborný text proložit a ilustrovat konkrétními kazuisti-
kami. Právě v empatii, s níž se snažíme přistupovat ke konkrétním 
lidským osudům – a máme jako lékaři šanci stát se jejich pozitiv-
ní součástí – spatřuji zdroj zadostiučinění z naší práce a „krásu“ 
astmatu.

Jde o monografii, kterou jste tvořili s přispěním řady spe-
cialistů, nejednou ze zcela vzdálených oborů.

Ano, a bylo to velmi inspirativní. Pestrost toho, co všechno se 
může stát součástí vzduchu, který dýcháme, a tím i potenciální pří-
činou astmatu, přímo vyžadovala oslovení řady specialistů.

Již při první myšlence na sepsání knihy jsem pomyslel na ko-
legu Rybníčka, specialistu na aerobiologii, s nímž jsem se poprvé 
setkal při atestaci z alergologie. Nebylo příliš těžké jej přemluvit 
ke spolupráci a jsem zvláště rád, že při psaní jsme dokázali být 
k sobě navzájem až nevybíravě kritičtí. V průběhu práce na knize 
jsme pak postupně oslovili kolegy z Biologické fakulty Jihočeské 
univerzity, Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně a Parazi-
tologického ústavu Akademie věd. Ti nám poskytli řadu cenných 
informací, většinu ilustrací a provedli odbornou recenzi příslušných 
pasáží. Konzultovali jsme fyziky, chemiky a biochemiky z našich 
fakult, rovněž odborníky z oboru pracovního lékařství a pracovníky 
hy gienické služby a Státního zdravotního ústavu.

Přinesla vám tato multidisciplinární spolupráce nějaké 
zvláštní zážitky, které zaujmou i čtenáře?

Těch tvůrčích zážitků bylo mnoho. Za velmi působivý přínos 
považujeme některé krásné ilustrace, kterými naši práci obohatil 
docent Reischig z Biologického ústavu Lékařské fakulty UK v Plz-
ni. Právě díky jeho trpělivosti, kdy po několik hodin čekal u mik-
roskopu na ten „správný okamžik“, jsou v knize zcela unikátní fo-
tografie například pukajícího pylového zrna nebo krystalizujících 
molekul imunoglobulinů.

Neměli jste strach z kritického přístupu recenzentů?
Každá řádná recenze vzbuzuje jistou míru obav. Během tvorby 

knihy jsme však byli vděční za každou věcnou připomínku a využili 
jí k obohacení textu. Definitivní recenzi provedl pan profesor Vác-
lav Špičák, kterého jsme oslovili záměrně jako uznávaného doyena 
české alergologie. Zaujetím, poctivostí, délkou a podrobností svého 
posudku překonal naše obavy i očekávání.

Rozhovor o knize

Nová kniha nakladatelství GEUM Praha s. r. o. se výrazně liší od jeho dosavadní úspěšné 
knižní produkce, a to nejen atypickým formátem, ale i přístupem autorské dvojice k tématu. 

Na vznik tohoto díla a zajímavosti, které jsou spojeny s jeho tvorbou, jsme se na Klinice 
TRN Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty UK v Plzni zeptali prvého autora

Jaké byly vaše pohnutky k napsání této knihy?
Naší snahou bylo představit astma netradičně, jako „krásnou“ 

nemoc. Jsem si vědom, že jde-li o nemoc, má tento přívlastek po-
někud rouhavý nádech.

Skutečně to není obvyklé – promiňte, nejde o profesní de-
formaci či cynismus?

Omlouvám se za nadsázku a myšlenku rozvinu. Žádná nemoc 
samozřejmě pro svého nositele není krásná. Nicméně studentům 
medicíny říkám, že astma je dnes i pro pacienta „dobrá diagnóza“ 
– to proto, že máme k dispozici paletu účinných léků, které doká-
ží téměř každého astmatika zbavit jeho potíží. Pro lékaře považuji 
astma za krásné onemocnění především kvůli pestrosti jeho příčin 
a klinických obrazů, což jsme chtěli vystihnout nejen názvem knihy, 
ale i mottem, které prolíná celým jejím textem. Domnívám se, že 
trend, kdy je na astma nahlíženo sice moderně, ale pouze jako na 
zánětlivé onemocnění, které se léčí protizánětlivými léky, oplošLuje 
vztah lékaře i pacienta do farmakoterapeutické rutiny.

Co tím myslíte – nenapadáte tím doporučené a obecně při-
jaté farmakologické principy léčby?

Naopak, kniha zahrnuje kapitolu s přehledem moderní farma-
koterapie. V podrobnostech farmakoterapie astmatu odkazuji na 
svižně napsanou knihu kolegy Viktora Kašáka Asthma bronchiale. 
Naše úsilí směřuje k tomu, aby mohly být principy moderní far-

Asthma bronchiale v příčinách a klinických obrazech

MUDr. Milana Teřla, PhD.

Milan Teřl
Ondřej Rybníček
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S jakými ambicemi jste tvořili svou knihu a komu by měla 
sloužit?

Astma je nejčastější chronické onemocnění dětského věku 
a také časté onemocnění dospělé populace. Jako autoři budeme 
rádi, zaujme-li kniha co nejvíce lékařů – pediatry a všeobecné lé-
kaře, odborníky pracovního lékařství a internisty, nejen alergology 
a pneumology, jimž je především určena. Pro široký okruh lékařů 
je kniha koncipována i svou grafickou úpravou. Základní linie textu 
– pro „střední proud“ zasvěcenosti čtenářů – je doplněna po stra-
nách komentáři. Některé z nich opakují základní znalosti, které 

budou přínosné například pro všeobecného lékaře, ale specialista 
je může pominout. Jiné komentáře naopak rozvíjejí podrobnosti, 
které budou zajímat specialisty. Knihu lze číst i jako „odhlečenou“ 
odbornou literaturu, bude-li si čtenář vybírat pouze kazuistiky, pří-
padně jako příručku „ad hoc“ díky podrobnému rejstříku, zaměře-
nému na početné konkrétní příčiny nemoci. Dokáže-li naše kniha 
pozitivně ovlivnit přístup lékařů k problematice astmatu, přibude 
nám k radosti z péče, kterou knize věnoval nakladatel, pocit spo-
kojenosti ze smysluplné práce.

 Otázky kladl Juraj Szántó 

Asthma bronchiale v příčinách a klinických obrazech
úkázka z části C knihy: Příčiny astmatu – speciální část, kapitola Ryby

V České republice je alergie na ryby poměrně řídká (na rozdíl od některých přímořských oblastí, např. Skandinávie a Japonska). Přesto jsme 
se setkali s případy profesního astmatu (či profesí výrazně zhoršovaného astmatu) nejen u kuchařů, ale i u rybářů či chovatelů a prodejců akvarij-
ních ryb.

...
Nejdůležitějším a zároveň hlavním rybím alergenem je bílkovina svaloviny ryb, parvalbumin. Je zodpovědný za naprostou většinu alergií 

na ryby.
Ve vztahu k astmatu jsou podstatné tyto skutečnosti:
• parvalbumin je panalergen vykazující u všech ryb výraznou zkříženou reaktivitu
• parvalbumin je velmi odolný, tepelnou úpravou potravin se prakticky neničí
• parvalbumin je zvláště při (tepelném) zpracování ryb uvolňován ve formě těkavých (volatilních) částic (jednotlivých molekul) do ovzduší
• k vyvolání astmatických potíží postačuje minimální množství parvalbuminu
Praktické dopady těchto vlastností parvalbuminu jsou dobře dedukovatelné a poukazují na ně také uváděné kazuistiky.

KAZUISTIKA
Poblíž jedné z našich ambulancí vznikla čínská restaurace. Návštěvy v obou zařízeních se brzy staly vzájemnými. Nejdříve k nám začal docházet čínský 

spolumajitel a příležitostný kuchař s projevy jarní polinózy, která se u něj objevila po cca čtyřech letech pobytu. Vzhledem k jazykové bariéře a skutečnosti, 
že pacient nebyl pojištěn, jsme tento stav několik let pohříchu řešili jednorázovým podáním depotního kortikoidu při gradaci sezónních projevů rinokonjunk-
tivitidy až lehkého astmatu. Odměnou nám byly protekční porce oblíbené kachny. Do obtížné situace jsme se dostali, když se po několika letech sezónních 
potíží přidružily celoroční výrazné projevy ekzému a astmatu. Pacientovi jsme odmítli opakované podání depotního kortikoidu. Až poté si přivedl tlumoč-
níka, díky němuž jsme zjistili, že náš pacient – kuchař nesnáší ryby, a proto je také dlouhá léta na jídelníčku ani nenabízel. Zavedl je do menu teprve díky 
konkurenci – po vzniku dalších orientálních restaurací v okolí. Úprava ryb se pak stala příčinou jeho celoročních potíží.
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Děj připomínající erupci na 
Slunci, při kterém se z pylové-
ho zrna po jeho styku s vlhkým 
povrchem (v přírodě, ale i na 
sliznici dýchacích cest) ruptu-
rou povrchových vrstev uvolňu-
jí jejich fragmenty a plazmatic-
ký obsah.

Plazmatický obsah se ovšem 
může uvolnit i jinými způsoby, 
např. „póry“ v obalech.

Obr. č. 9: Osmoticky „pukající“ pylové zrno

Pylové zrno vikve, dobarveno karmí-
nem, interferenční kontrast, Z=141× 
(při kinofilmu 32×24 mm).

Zdroj: Biologický ústav Lékařské fakul-
ty UK v Plzni, Referenční pracoviště 
optické mi kroskopie firmy Olympus 
C&S s. r. o.

Ačkoliv Pasteur označil gravimet-
rické metody sběru vzdušných částic za ne-
vyhovující, výzkumy Ch. Blackleyho, zabývají-
cí se mimo jiné jednoduchým monitorováním 
výskytu pylu trav v ovzduší, byly založeny 
právě na této metodě. K výraznému zlepšení 
ve standardizaci došlo po vytvoření Hirstova 
volumetrického lapače v roce 1952, s vývo-
jem přesnějších měřících přístrojů a stano-
vením standardních zásad pro záchyt bioae-
rosolu a jeho analýzy.

První pylové sledovací stanice vy-
užívaly právě tzv. Durhamovy gravimetrické 
lapače. Nejdříve byly uvedeny do provozu 
v USA (1936, 1942). Brzy poté zahájily čin-
nost stanice ministerstva zemědělství v Ka-
nadě (1959, 1961). Tyto přístroje neumožňo-
valy přesnější vzájemné srovnání výsledků.

Gravimetrická metoda podhodno-
cuje drobnější, méně intenzivně sedimen-
tující částice, jako jsou např. spory většiny 
plísní.

M e t o d y  o d b ě r u  v z o r k ů  v  a e r o b i o l o g i i

Nejstarší způsobem záchytu vzdušných částic je gravimetrická metoda.       Vzorky částic 
rozptýlených v ovzduší jsou získávány sedimentací v důsledku gravitace (na misku nebo 
jiný podklad pokrytý lepivým médiem). Tento postup má řadu nevýhod      – zachytávají se 
převážně těžší částice, které rychleji sedimentují,        získané výsledky jsou výrazně závislé 
na proudění vzduchu a umístění lapače. Jedná se o metodu, kterou není možno standardi-
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Sérové bílkoviny (ev. bílkoviny ob-
sažené v exkrementech ptáků) ovšem vy-
volávají tvorbu specifických IgE protilátek jen 
raritně (viz syndrom vejce-pták). Častěji bývají 
příčinou exogenní alergické alveolitidy.

Parvalbumin je bílkovina kontrolují-
cí tok vápníkových iontů membránami a její 
obsah v rybím mase se pohybuje pouze v se-
tinách procenta. Jedná se o alergen sekvenč-
ního (lineárního) typu, který je velmi stabilní 
vůči teplotě atp. K vyvolání alergické reakce 
pak postačují výpary z vařených, pečených či 
smažených ryb.

Alergie na ryby bývá často zkříže-
ná, takže pacient je alergický prakticky na 
všechny ryby, sladkovodní i mořské. To proto, 
že nejdůležitější alergenní složkou ryb je pa-
nalergen parvalbumin.

K dnešku byl parvalbumin jako aler-
gen plně charakterizován pouze u jednoho 
druhu tresky (Gadus callarias – Gad c 1) 
a lososa (Salmo salar – Sal s 1). Je však (při-
nejmenším empiricky) velmi pravděpodobné, 
že existuje vysoká homologie parvalbuminu 
všech ryb a zřejmě i obojživelníků.

V domácnostech chované andulky a kanáři mohou být rovněž příčinou IgE mediované 
alergie. Uvádí se, že až u 20 % astmatiků, kteří chovají tyto ptáky, jsou prokazovány speci-
fické IgE protilátky vůči extraktu z jejich peří.

D i a g n o s t i k a

I v případě ptáků lze v některých případech identifikovat specifické IgE protilátky či pro-
vést kožní prick testaci – alergeny nesou většinou označení „peří z …“, obsahují však často 
i na peří zachycené sérové bílkoviny ze sekretů a exkrementů těchto ptáků. 

Alergie na vejce je probírána ve zvláštní kapitole.

Ryby

V České republice je alergie na ryby poměrně řídká (na rozdíl od některých přímořských 
oblastí, např. Skandinávie a Japonska). Přesto jsme se setkali s případy profesního astma-
tu (či profesí výrazně zhoršovaného astmatu) nejen u kuchařů, ale i u rybářů či chovatelů 
a prodejců akvarijních ryb (viz následující kazuistiky).

Častěji než inhalační alergii způsobují ryby alergii potravinovou.       V již zmiňovaných skan-
dinávských zemích, kde tvoří významnou součást jídelníčku, jsou nejčastější příčinou po-
travinové alergie a svým významem při zhoršování projevů dermorespiračního syndromu 
u dětí předčí mléko i vejce.

Nejdůležitějším a zároveň hlavním rybím alergenem je bílkovina svaloviny ryb, parval-
bumin.        Je zodpovědný za naprostou většinu alergií na ryby.

Ve vztahu k astmatu jsou podstatné tyto skutečnosti:

• parvalbumin je panalergen         vykazující u všech ryb výraznou zkříženou reaktivitu

• parvalbumin je velmi odolný, tepelnou úpravou potravin se prakticky neničí

• parvalbumin je zvláště při (tepelném) zpracování ryb uvolňován ve formě těkavých (vo-
latilních) částic (jednotlivých molekul) do ovzduší

• k vyvolání astmatických potíží postačuje minimální množství parvalbuminu
Praktické dopady těchto vlastností parvalbuminu jsou dobře dedukovatelné a poukazují 

na ně také uváděné kazuistiky.
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O chřipce aktuálně

zpráva

Málokterý z titulů zdravotnické literatury se setkává s tak velkým zájmem, s jakým byly 
přivítány dvě publikace prof. MUDr. Jiřího Berana, CSc., a prof. MUDr. Jiřího Havlíka, DrSc., 
se stejným názvem: Chřipka. Jedna z nich vychází jako 2. rozšířené vydání knihy, která vyšla 
v nakladatelství Maxdorf v roce 2002; druhá, v kapesním formátu, je 9. svazkem řady průvodců 
ošetřujícího lékaře nazvané Farmakoterapie pro praxi. Lékaři všech odborností jistě ocení, že se 
jim dostávají do rukou kompletní informace a moderní návody k prevenci, správné diagnosti-
ce a účinné léčbě chřipky, v nichž jsou zahrnuty také poznatky a zkušenosti z let 2004 a 2005. 
Aktu álnost společného díla dvou profesorů-infektologů zvyšuje nárůst zájmu medií a veřejnosti 
o očekávanou pandemii chřipky, dostupnost očkovací látky, možnost rozšíření ptačí chřipky do 
evropských zemí nebo jejího přenosu ze zvířete či z člověka na člověka. Otázky občanů v této 
souvislosti může informovaně a pohotově zodpovídat pouze lékař, který si problematiku nově 
prostudoval ze zdroje, jakým jsou zmíněné publikace.

(nt)

Ptačí chřipka

zpráva

V souvislosti s výskytem ptačí chřipky na našem území považují odborníci z ochrany přírody za nutné veřejnosti zdůraznit:
1.  Normálně se chovající člověk u nás nemá šanci se touto chřipkou nakazit.
2.  Krmit volně žijící ptáky, poskytovat jim místa pro hnízdění a těšit se z jejich přítomnosti je normální chování člověka. Při 

tomto chování se člověk nemůže ptačí chřipkou nakazit.
3.  Je zcela zbytečné, neefektivní a nezákonné pod záminkou strachu z ptačí chřipky vyhánět ptáky z míst, kde se běžně vysky-

tují, nebo je či jejich hnízda likvidovat.
Jak ukazují zkušenosti z posledních měsíců, nakazit se ptačí chřipkou není vůbec jednoduché. V našich podmínkách je to prak-

ticky nemožné. Tedy pokud někdo nepraktikuje obyčeje některých asijských zemí – nepije syrovou ptačí krev, nevysává hleny z nos-
ních otvorů živým kohoutům při kohoutích zápasech či nechodí spát se slepicemi… do jedné místnosti.

Český svaz ochránců přírody v důsledku masového šíření nejrůznějších „zaručeně pravdivých“ informací o ptačí chřipce stále 
častěji musí odpovídat na dotazy veřejnosti typu: Máme odstranit ptačí krmítko z našeho okna? Máme dál chodit krmit labutě k Vl-
tavě? Máme ze zahrady odstranit ptačí budky? Můžeme pouštět ven naši kočku? Jak zabránit, aby se jiřičky vrátily do hnízda na na-
šem domě? Na naší škole je čapí hnízdo – nemělo by se odstranit?

Ochránci přírody i ornitologové na tyto dotazy odpovídají: Chovejte se tak, jak byste se chovali, kdybyste o ptačí chřipce 
nikdy neslyšeli. Těšte se z přítomnosti ptáků ve vašem okolí a pomáhejte jim. Bu-
dete-li se chovat normálně, nehrozí vám žádné nebezpečí.

Při nálezu zraněného či zjevně nemocného ptáka je normální se ho nedotýkat a infor-
movat o podrobnostech nálezu co nejrychleji místně příslušnou záchrannou stanici pro 
handicapované živočichy. Kontakty na stanice jsou na www.zachranazvirat.cz. Záchran-
ná stanice se ve spolupráci se Státní veterinární správou postará o odborný odchyt a dal-
ší vyšetření. Je-li takových ptáků více pohromadě či jsou-li ptáci mrtví, je nutné zavolat 
rovnou Státní veterinární správu (tel.: 227 010 142).

V případě, že se veřejnost setká s úmyslnou likvidací ptáků či jejich hnízdišL, dopo-
ručujeme ihned kontaktovat Policii ČR, Českou inspekci životního prostředí (www.cizp.
cz), Český svaz ochránců přírody (tel.: 222 516 115) nebo Českou společnost ornitolo-
gickou (tel.: 274 866 700).

(kviz)
(na základě tiskových zpráv ČSOP a ČSO)Fo
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Distribuce

Distribuce časopisu Kazuistiky v pneumologii

Geografické vymezení, poštovné, cena předplatného:
Distribuce časopisu Kazuistiky v pneumologii probíhá v rámci České a Slovenské republiky. Poš-

tovné je již započteno v ceně předplatného a odběratel v ČR nebo SR jej tedy dále neplatí. Vydavatel 
si vyhrazuje právo na změnu v případě zásadních změn podmínek České nebo Slovenské pošty. Cena 
ročního předplatného se nemění (navzdory stálému zvyšování daňové zátěže v ČR i cen poštovného) 
a zůstává tedy i pro rok 2006 ve výši 156 Kč, resp. ekvivalentu v Sk dle aktuálního kurzu.

Platba předplatného:
Na objednávce standardního předplatného prosím vyznačte, zda si přejete platit složenkou, nebo 

zda vyžadujete fakturu a budete platit převodem z účtu. V případě fakturace Vám zasíláme napřed 
zálohovou fakturu a po jejím zaplacení fakturu – daňový doklad do Vašeho účetnictví. Při platbě ne-
zapomeňte prosím uvést variabilní symbol, kterým je číslo faktury – podle něj rozlišujeme Vaše plat-
by. Tento variabilní symbol také nezapomeňte uvést, pokud proplácíte složenku převodem z Vašeho 
účtu, bez něj nemůžeme Vaši platbu identifikovat.

Na konci Vámi předpláceného období, tj. po roce, obdržíte upozornění v podobě nové složenky 
nebo zálohové faktury. Pokud ji proplatíte, předplatné je Vám automaticky prodlouženo. V opačném 
případě bude od dalšího čísla předplatné ukončeno. Data předplatného sledujeme za Vás. Předplatné 
prosím uhraFte nejpozději do vydání dalšího čísla od zaslání složenky/faktury.

Sponzorované předplatné:
Sponzorované předplatné neposkytuje redakce, ale vybraní sponzoři, kteří s nakladatelstvím uza-

vřeli příslušnou dohodu. O tuto dohodu projevila zájem řada farmaceutických firem. Systém funguje 
tak, že sponzor od nakladatelství odkoupí kartičku sponzorovaného předplatného (fialový korespon-
denční lístek s naším logem), kterou pak věnuje (označenou také svým razítkem) vybranému léka-
ři. Obdarovaný vyplní na lístku adresu, na kterou si přeje dostávat časopis, a odešle jej nakladatel-
ství. Ode dne přijetí lístku nakladatelstvím má lékař aktivováno předplatné na dobu jednoho roku; 
zasílací obálka obsahuje upozornění, kdo je sponzorem předplatného. Po vypršení sponzorovaného 
předplatného Vás na tuto skutečnost upozorníme a Vy máte možnost buF si zajistit novou kartičku 
předplatného od sponzora, nebo objednat standardní předplatné. 

Souběh standardního a sponzorovaného předplatného:
Pokud máte objednáno standardní předplatné a zároveň získáte kartičku sponzorovaného před-

platného, není třeba předplatné rušit. Náš postup závisí na tom, zda jste předplatné již zaplatil/a, či 
nikoliv. V případě že ano, prodloužíme Vaše předplatné o příslušný počet čísel. V opačném případě 
stornujeme zálohovou fakturu (nebo složenku) vydanou k Vašemu předplatnému a nemusíte nic 
platit. Data předplatného sledujeme za Vás.

Objednávky:
Objednat předplatné je možné telefonicky (viz tiráž), e-mailem (geum@geum.org), písemně 

(GEUM, P. O. Box 436, 111 21 Praha 1) nebo pomocí internetového formuláře (www.geum.org). 
Pro písemnou objednávku můžete využít objednací kartičku vloženou v časopise.
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Ukázkové číslo zdarma:
Pro všechny lékaře z České a Slovenské republiky, kteří dosud nejsou předplatiteli, zachová-

váme možnost požádat o zaslání 1 ukázkového čísla zdarma. Objednat je můžete prostřednictvím 
internetového formuláře (http://www.geum.org/pneumo), nebo tak lze učinit telefonicky, faxem,
e-mailem, resp. písemně.

Bonus 2006, Student 2006:
I pro letošní rok jsme připravili slevu pro studenty a akci Bonus 2006. V rámci akce Bonus vy-

losujeme celkem 60 z nových předplatitelů (standardní předplatné), kteří obdrží předplatné zdarma 
(každého čtvrt roku bude losováno 15 výherců).

Další distribučně-propagační akcí je nabídka Student 2006. Tato nabídka je určena výhradně 
studentům medicíny (v ČR a SR). Každý medik se zájmem o problematiku publikovanou naším ča-
sopisem má možnost požádat o zvýhodněné předplatné (v symbolické ceně 1 Kč  /rok). Na tuto slevu 
není právní nárok, ale vydavatel je odhodlán poskytovat ji i nadále všem seriózním zájemcům – me-
dikům v řádném studiu. Stačí kontaktovat nakladatelství písemně nebo e-mailem, případně v inter-
netovém formuláři vyznačit poznámku STUDENT 2006.

Sleva pro knihovny:
Knihovnám obvykle poskytujeme slevu 10 % na všechny námi vydávané publikace (časopisy, 

knihy, Pomocníky).

Distribuce Pomocníka alergologa a klinického imunologa
Pomocník alergologa a klinického imunologa je informační publikace pro lékaře. Přináší všech-

ny relevantní kontaktní a systematické odborné údaje oboru tak, aby lékař nemusel vyhledávat data 
z různých zdrojů (brevíře, seznamy, internet…) a ověřovat jejich aktuálnost a platnost. Bližší infor-
mace o publikaci je možné nalézt na našich internetových stránkách (www.geum.org). Pomocníka 
alergologa a klinického imunologa vydává nakladatelství GEUM jednou ročně – na jaře. 

Publikaci může zdarma získat každý lékař z praxe s doručovací adresou v České republice bez 
ohledu na obor působnosti, pokud ve své praxi pečuje o alergiky a nemocné s ostatními imuno-
patologickými stavy (ambulance i nemocnice); pro bezplatné zaslání (lékaři v praxi) je třeba vypl-
nit jednoduchou registraci. Příslušný formulář naleznete na internetu (www.geum.org), je otištěn 
v každém Pomocníku na konci publikace nebo lze využít předtištěné kartičky distribuované nakla-
datelstvím. Ostatní předplatitelé si mohou Pomocníka alergologa a klinického imunologa objednat 
tradiční cestou za 350 Kč. 

Distribuce všech publikací řady Pomocník probíhá pouze v rámci České republiky!

Distribuce knih
Nakladatelství GEUM distribuuje pouze vlastní publikace. Knihy ostatních vydavatelů není mož-

né u nás objednávat. Přehled aktuální nabídky je možné nalézt obvykle na stránkách našich časopi-
sů, kompletní nabídka je umístěna na internetu (www.geum.org).

Jednotlivé objednávky knih přijímáme pouze v rámci České republiky, distribuci na Slo-
vensku zajišLují smluvní distributoři.

Pro objednávky knih je možné využít předtištěný zelený korespondenční lístek vkládaný do 
našich časopisů, případně lze objednávku učinit e-mailem (geum@geum.org), písemně (GEUM, 
P. O. Box 436, 111 21 Praha 1) nebo telefonicky (721 639 079). Pro přímé objednávky neúčtujeme 
poštovné ani balné.

Mimořádné akce a slevy:
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O vzdělání

zpráva

Žijeme v moderním, přetechnizovaném a blahobytném světě, tedy alespoň většina z nás. Řada tradičních činností dostává nové 
formy a podoby. Mnoho věcí však přetrvává. Třeba naše lidské vlastnosti a vzájemné vztahy, totožné, navzdory měnícím se kulisám, 
již po tisíce let. Naštěstí zůstávají i mnohé hodnoty. Jednou z těch pro mne univerzálně pozitivních je vzdělání. Vzdělání je klíčem 
k mnohým branám. K poznání a pochopení sebe sama, svého okolí, lidských vztahů, souvislostí, ale také klíčem k vlastní sebeúc-
tě, sebevědomí, osobnímu úspěchu a blahobytu. Vzdělání je tak trochu jako láska, může nám mnoho dát, ale musíme mu také něco 
obětovat, přinejmenším své úsilí, práci a odříkání.

Když jsme v nakladatelství diskutovali o možných sponzorských projektech, pochopitelně krom našich standardních programů 
ve prospěch českých knihoven, studentů a zdravotnických škol, opakovaně se nám vracela na mysl možnost zapojit se do programu 
Adopce na dálku. Jde o sponzorský program organizovaný Arcidiecézní charitou Praha, ve kterém jde o to, dát šanci na vzdělávání 
chudým dětem z různých oblastí světa. Sponzor („adoptivní rodič“) si vybere konkrétního studenta či žáka a svým finančním příspěv-
kem (každoročně až do ukončení studia) pak pomáhá zajistit jeho studium. V tomto projektu je důležitá také osobní účast. „Rodič“ 
má možnost svého svěřence podpořit i prostřednictvím dopisů. 

Soudím, že Adopce na dálku, jde správným směrem, směrem kam by se měla ubírat naše solidarita. Učí potřebné pomoci si sami, 
prostřednictvím vzdělání dává šanci lidem, kteří ji chtějí, žádají a dokážou využít. Prolistoval jsem materiály Arcidiecézní charity 
a viděl životopisy řady dětí, které usilují, snaží se, často velmi tvrdě pracují a touží po vzdělání. Většinou jim chybí jen maličkost, 
pár korun pro to, aby mohly chodit do školy. 

Někdy je od úvah k činům cesta delší nebo složitější. I nám chvilku trvalo, než jsme našli příležitost učinit ten poslední krok 
a „adoptovat“ svého studenta. Naše nakladatelství vydává každoročně řadu publikací – Pomocníků, knih a časopisů. V posledním 
čísle Kazuistik v pneumologii publikoval svůj článek o legislativě a kouření také pan Přemysl Sobotka, předseda Senátu PS ČR. Když 
jsme se mu nabídli autorský honorář, vzdal se jej s tím, že jej máme věnovat na všeobecně prospěšné účely. Nejde o žádnou horent-
ní sumu, koneckonců každý ví, že z autorských honorářů v České republice ještě nikdo nezbohatl, ale jde o jasné gesto – byl první, 
kdo tak učinil. A tak jsme najednou stáli před skutečností, že již není čas váhat. 

Takže jsme neváhali. Od dnešního dne je Nakladatelství GEUM odpovědné za pomoc jednomu mladému muži ve vzdálené Ugan-
dě při jeho úsilí vystudovat a stát se strojním inženýrem. Děkuji svým kolegům i panu Přemyslu Sobotkovi za podporu.

Karel Vízner, šéfredaktor

ADOPCE NA DÁLKU®
Arcidiecézní charita Praha, Londýnská 44, Praha 2, 120 00
tel.: 222 246 573, e-mail: adopce@charita-adopce.cz, www.charita-adopce.cz
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Aktuality z klinických studií

Na sklonku loňského roku bylo publikováno několik důležitých 
klinických studií v oblasti léčby plicní arteriální hypertenze (PAH). 
PAH je závažné a bez léčby rychle progredující primární onemocnění 
plicních cév. Odhaduje se, že postihuje na celém světě asi 100 000 
nemocných, většinou ve věku 30  –  40 let. Ve specifické léčbě PAH se 
uplatňují léky ze skupiny prostanoidů (epoprostenol, treprostinil, 
iloprost), antagonistů endotelinových receptorů (bosentan, sitax-
sentan, ambrisentan) a inhibitorů fosfodiesterázy (sildenafil).

Studie SUPER-1 (Sildenafil Use in Pulmonary Arterial Hyper-
tension) je první randomizovanou, dvojitě slepou, placebem kon-
trolovanou studií s lékem ze skupiny inhibitorů fosfodiesterázy 
u PAH (1). Studovaná populace zahrnula 278 nemocných s PAH 
zejména ve funkční třídě NYHA II a III. Sildenafil citrát byl podá-
ván po dobu 12 týdnů 3krát denně v dávce 20 mg, 40 mg, 80 mg 
nebo placebo. Nemocní byli do jednotlivých skupin randomizováni 
v poměru 1:1:1:1. Léčba prostanoidy nebo antagonisty endotelino-
vých receptorů nebyla dovolena. Jako primární cíl byla posuzová-
na změna tolerance fyzické zátěže, hodnocená vzdáleností dosaže-
nou při testu šestiminutovou chůzí. Sekundárními cíli byly změna 
středního tlaku v plicnici, změna stupně dušnosti podle Borgovy 
škály, změna funkční třídy podle NYHA a doba od randomizace do 
klinického zhoršení. Studii ukončilo celkem 265 nemocných. Pro-
dloužení vzdálenosti při testu šestiminutovou chůzí bylo patrno 
již od čtvrtého týdne. Ve dvanáctém týdnu byla vzdálenost korigo-
vaná placebem ve skupině léčené sildenafilem 3×20 mg prodlou-
žena o 45 m, ve skupině léčené sildenafilem 3×40 mg o 46 m a ve 
skupině léčené dávkou 3×80 mg o 50 m. Zlepšení se týkalo nejen 
celé populace, ale také jednotlivých analyzovaných podskupin. Ak-
tivně léčené skupiny se zásadně nelišily od placebové skupiny ve 
změně stupně dušnosti podle Borgovy škály. Sildenafil ovšem sig-
nifikantně snížil střední tlak v plicnici a plicní vaskulární rezistenci 
a vedl ke zvýšení srdečního indexu. Doba do klinického zhoršení 
se u léčených nemocných významně nelišila proti placebu. Větši-
na příhod spojených s nežádoucími účinky byla nevýznamná. Ve 
zkoumané populaci nebyla patrna korelace mezi dávkou sildenafi-
lu a hodnocenými ukazateli. Celkem 259 nemocných vstoupilo do 
pokračující otevřené fáze, kde všichni pacienti užívali sildenafil. 
Jsou dostupná data o 222 nemocných v otevřené fázi, kteří užívali 
sildenafil nejméně 12 měsíců. Vzdálenost při testu šestiminuto-
vou chůzí byla ve 12. mě síci prodloužena průměrně o 51 m opro-
ti randomizaci. V současnosti jsou dostupná rovněž předběžná 
mortalitní data. Roční přežití v populaci 141 jedinců v otevřené 
fázi bylo 96 % proti očekávaným 71 % (2). Perspektivně očekává-
me zveřejnění dat o účinku sekvenční kombinační léčby epopros-
tenolem a sildenafilem.

Na loňském podzimním kongresu American College of Chest 
Physicians byly prezentovány výsledky studie BREATHE-5 (Bosen-

tan: Randomized Trial of Endothelin Receptor Antagonist Thera-
py), která hodnotila účinnost a bezpečnost sildenafilu u PAH při 
Eisenmengerově fyziologii (3). U nemocných ve funkčním stadiu 
NYHA III byla hodnocena především změna saturace tepenné krve 
kyslíkem a hemodynamika, jako sekundární ukazatel byla posuzo-
vána funkční kapacita. Po dobu 16 týdnů užívalo 37 nemocných 
bosentan a 17 pacientů placebo. V léčené skupině nedošlo k obá-
vané desaturaci, signifikantně poklesl index celkové plicní cévní 
rezistence a vzdálenost dosažená při testu šestiminutovou chůzí 
se prodloužila o 34 m.

V prosinci 2005 byly rovněž zveřejněny výsledky šestiletého 
sledování prognózy nemocných se systémovou sklerodermií a PAH 
ve funkčním stadiu NYHA III, IV, kteří byli od roku 2002 léčeni 
bosentanem, při zhoršení prostanoidy (4). Zařazeno bylo celkem 
92 konsekutivních pacientů. Pravděpodobnost jednoletého přežití 
u jedinců léčených specifickou terapií (bosentan, prostanoidy) byla 
81 % proti 68 % u historických kontrol. Pravděpodobnost dvou-
letého přežití byla 71 % u léčených specifickou terapií proti 47 % 
u historických kontrol. Ve studované populaci se při specifické léč-
bě neměnily hodnoty plicní cévní rezistence, zatímco u historic-
kých kontrol narůstaly.

Hlavní přínos specifické léčby PAH tkví vedle zlepšení sym-
ptomů, funkční zdatnosti a hemodynamiky především v přízni-
vém ovlivnění přežívání nemocných. Právě zlepšení osudu pacientů 
s PAH je největším pokrokem v péči o tyto nemocné v posledních 
letech.

Novinky v oblasti léčby
plicní arteriální hypertenze
Pavel Jansa
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