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Romulea grandiscapa 
(Webb) Gay ex Baker
Romulea dlouhostvolá

Cibulkatá rostlina z čele-
di kosatcovitých má tenké 
čtyřhranné listy přizpůso-
bené aridnímu prostředí 
borových lesů a pastvin. 
Okvětí je 2–3,5 cm velké, 
jemně fialové. Roste en-
demiticky na Kanárských 
ostrovech a zřejmě i na 
ostrově Madeira. O užití 
rostlin tohoto rodu v lé-
kařství není nic známo, 
cibulky některých druhů 
jsou zřídkavě v některých 
oblastech světa konzumo-
vány jako doplněk stravy.

(foto GEUM – Mgr. Karel Vízner)

Vážení čtenáři,

děkuji za trpělivost, s níž jste přijímali skutečnost, že do vašich poštovních schránek nedorazilo druhé číslo 
Kazuistik v pneumologii. Moc se vám omlouváme, organizační změny i redakční situace nám nedovolila jiné řešení, 
než sloučit druhé a třetí letošní číslo do jednoho dvojčísla, které dostáváte do rukou právě nyní. Pevně věřím, že 
vám obsah tohoto čísla vynahradí dlouhé čekání a naše zpoždění. Čtvrté číslo by již mělo vyjít podle edičního plá-
nu a na konec roku (nebo počátek roku příštího) připravíme mimořádné číslo – samostatné ročníkové resumé.

Redakce i časopis samotný doznal rozsáhlých změn. V poněkud komplikovaném procesu vznikal nový název: 
Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL je sice titul poněkud delší, než je obvyklé, zato lépe vystihuje obsah 
a zaměření časopisu. Důsledkem této změny je také zrušení přílohy Interdisciplinární spolupráce, nebo3 pozbyla 
smyslu. Časopis je oborově více než pestrý a většina článků přesahuje rámec jedné specializace.

Předpokládáme, že strukturní změny budou ještě pokračovat, by3 již nebudou tak rozsáhlé. Milou zprávou 
je, že se kruh redakční rady rozšířil o dva nové členy ze Slovenska, prof. MUDr. Ruženu Tkáčovou, PhD. a doc. 
MUDr. Roberta Vyšehradského, PhD. Oba tito vynikající odborníci jsou známí pneumologové s rozsáhlou od-
bornou erudicí a publikačními zkušenostmi. Redakční radu bychom ještě rádi rozšířili o další spolupracovníky ze 
Slovenska, a také o specialisty z oboru ORL.

V minulém pololetí jsme se pracovně rozloučili s naším milým a obětavým kolegou MUDr. Jurajem Szántó. 
Ze zdravotních důvodů se vzdal aktivní práce redaktora. Za celou redakci i nakladatelství mu přeji hodně zdraví, 
spokojenosti a úspěchů v jeho konání. V tomto dvojčísle se setkáte s rozhovory, které vedl již jako externí spolu-
pracovník a dopisovatel redakce, a věřím, že i v budoucnu najdete v našem časopise jeho články.

Naše dlouhodobější snaha o zařazení časopisu do některé ze zahraničních medicínských databází pokračuje, 
se změnou titulu se však zřejmě o něco pozdrží. Zatím jsou články z Kazuistik zařazeny v Bibliographia Medica 
Čechoslovaca a Bibliographia Medica Slovaca.

Ještě jednou děkuji za vaše podněty, náměty i dotazy. Pomáhají nám v naší práci a současně potvrzují, že 
časopis čtete a je pro vás zajímavý. S některými z vás se jistě potkáme u našeho prezentačního stánku na sjezdu 
České společnosti alergologie a klinické imunologie v Hradci Králové (25.–28. 10. 2006) nebo při jiných podob-
ných příležitostech. Těším se na budoucí setkání i na vaše dopisy a e-maily.

 Karel Vízner
šéfredaktor

Editorial
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Súhrn:
Autori prezentujú kazuistiku mladého muža s extragonadálnym germinatívnym tumo-

rom, ktorého prvým klinickým prejavom bola hemoptýza a bronchopneumónia. Klinic-
ky bezpríznakovou komplikáciou ochorenia bola rozsiahla trombóza vena cava inferior. 
Uvedeným prípadom chcú autori dokumentova0 potrebu interdisciplinárnej spolupráce 
pri stanovovaní diagnózy a pri následnej liečbe chorobných stavov menej typických pre 
odbor pneumológie.

Summary:
Pulmonary symptoms of the extragonadal germinative tumor in 25-years old male
The authors present a case of a young man with extragonadal germinative tumor 

presented with hemoptysis and bronchopneumonia as the first symptom. Clinically 
asymptomatic complication of the disease was a large inferior caval vein thrombosis. 
The presented case demonstrates the need of an interdisciplinary cooperation in both 
the diagnostic process and the following treatment of diseases less common in a pne-
umology.

Kluchová, Z., Legáthová, B., Grešáková, M., Babjaková, G., Belák, J., Sauka, C., Packaň, T., Somoš, A., 
Tkáčová, R. PKúcne prejavy extragonadálneho germinatívneho tumoru u 25-ročného muža. Kazuistiky 
v alergologii, pneumologii a ORL 3, č. 2 – 3: 4 – 7, 2006.

K8účové slová:
� extragonadálny 

zmiešaný germinatívny 
tumor

� hemoptýza
� diferenciálna 

diagnostika

Key words:
� extragonadal mixed 

germinative tumor
� hemoptysis
� differential diagnose

Úvod:
V druhej polovici 20. storočia bola zaznamenaná stúpajúca 

incidencia germinatívnych tumorov, zvlášZ u mužov európskeho 
pôvodu (Coleman et al. 1993). Germinatívne tumory (GT) sú naj-
častejšou malignitou mužov medzi 20. a 30. rokom života, ale ob-
javujú sa v každom veku. Viac ako polovica GT pozostáva z dvoch 
alebo viacerých typov buniek základných germinatívnych tumorov. 
V diferenciálnej diagnostike majú svoju nezastupiteDnú úlohu on-
komarkery špecifické pre určité druhy GT: choriový gonadotropín 
(hCG) a alfa-fetoproteín (AFP). Časté sú metastázy do lymfatic-
kých uzlín a následne (v závislosti od typu GT) do pDúc a do moz-

gu. Napriek veDkým pokrokom v liečbe sa u nás úmrtnosZ na toto 
ochorenie výrazne nezmenila (približne 1/100 000 mužov), a to 
najmä preto, že postihnutí muži prichádzajú k lekárovi často až 
v pokročilom štádiu ochorenia.

Kazuistika:
25-ročný pacient ambulantne liečený pre respiračný infekt bol 

v januári 2006 odoslaný na Kliniku pneumológie a ftizeológie Fa-
kultnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach pre nedostatočný efekt 
ambulantnej antibiotickej liečby tohto ochorenia. V predchorobí 
sme zistili približne päZ rokov liečenú artériovú hypertenziu. 

PDúcne prejavy extragonadálneho 
germinatívneho tumoru
u 25-ročného muža

Zuzana Kluchová1, Beáta Legáthová1, Marta 
Grešáková1, @udmila Babjaková2, Jozef Belák3, 
Cyril Sauka3, Tibor Packaň4, Andrej Somoš1, 
Ružena Tkáčová1

1Klinika pneumológie a ftizeológie LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
2Ústav patológie LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
3II. chirurgická klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
4Východoslovenský onkologický ústav, Košice
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Obr. č. 1: Natívna snímka hrudníka v zadoprednej projekcii 
realizovaná v úvode hospitalizácie: nehomogénne zatienenie 
v 8avom strednom a dolnom p8úcnom poli a okrúhly tieň na 
rozhraní pravého horného a stredného p8úcneho po8a (šípka)
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P@ÚCNE PREJAVY EXTRAGONADÁLNEHO GERMINATÍVNEHO TUMORU U 25-ROČNÉHO MUŽA

Pri prijatí bol pacient schvátený, febrilný s teplotou do 38,9 °C, 
udával suchý dráždivý kašeD, pichavé bolesti na hrudníku viazané 
na dýchacie pohyby a hemoptýzu. Pri fyzikálnom vyšetrení sme 
zistili oslabenie dýchania vDavo bazálne, s čím korešpondoval nález 
na RTG snímke dokumentujúci nehomogénne zatienenie v Davom 
strednom a dolnom pDúcnom poli a hrubší pruhovitý až okrúhly 
tieň na rozhraní pravého horného a stredného pDúcneho poDa (obr. 
č. 1). V laboratórnom skríningu bola prítomná vysoká zápalová ak-
tivita (CRP 233 mg/l, Leu 14,7×109/l, FW 80/78). Uvedené nálezy 
potvrdzovali diagnózu komunitnej pneumónie. Po zahájení antibio-
tickej liečby kombináciou cefalosporínu 3. generácie a chinolónu 
došlo postupne k ústupu febrilít, kašDa a bolestí na hrudníku, ako 
aj k poklesu zápalových markerov. Hemoptýzy boli prítomné len 
v úvode hospitalizácie, mali minimálny rozsah a v priebehu dvoch 
dní ustúpili. Na kontrolnej RTG snímke po šiestich dňoch anti-
biotickej liečby sme pozorovali len čiastočnú regresiu zatienenia 
vDavo parakardiálne, pričom pretrvával nález oválneho zatienenia 
v pravom hornom pDúcnom poli. VzhDadom na tento nález ako aj na 
hemoptýzy v úvode hospitalizácie sme zahájili onkoskríning. Bron-
choskopické vyšetrenie nedokumentovalo patologický endobron-
chiálny proces a kefkový ster z ústia B6 vDavo neobsahoval atypické 
bunky. Rovnako gastroskopia a kolonoskopia realizované v rámci 
onkoskríningu nepotvrdili patologický proces. Ultrazvukové vyše-
trenie brušnej dutiny odhalilo zväčšené paraaortálne abdominál-
ne lymfatické uzliny potvrdzujúce prítomnosZ paketu lymfatických 
uzlín para- a preaortálne, ktorý bol v tesnej súvislosti s aortou. Na 
základe uvedeného nálezu vyslovil urológ podozrenie na tumor re-
troperitonea s metastázami do lymfatických uzlín. Odobrali sme 
širokú škálu onkomarkerov, z ktorých choriogonadotropín (hCG), 
enoláza špecifická pre neurón, beta-2-mikroglobulín a prostatický 
špecifický antigén boli v rozmedzí fyziologických hodnôt, zvýšené 
však boli koncentrácie tkanivového polypeptidového špecifického 
antigénu (248,87 IU/l, norma do 80 IU/l) svedčiace o zvýšenej mi-
totickej aktivite. Klinicky najprínosnejším bol nález viac ako 60-
-násobného zvýšenia alfa-fetoproteínu (AFP – viac ako 600 ng/ml, 
norma do 10 ng/ml), ktorý patrí medzi onkomarkery germinatív-
nych nádorov. Následne bolo u pacienta realizované CT vyšetrenie, 
ktoré dokumentovalo:

a)  multifokálny drobnoložiskový proces v pDúcach vzbudzu-
júci odôvodnené podozrenie na metastatické postihnutie 
(obr. č. 2)

b)  kontúrované laločnaté ložisko interaortokaválne v retrope-
ritoneu bez známok infiltrácie okolia svedčiace pre postih-
nutie lymfatických uzlín (obr. č. 3)

c)  tromboembóliu segmentálnej vetvy Davej pDúcnice s trombó-
zou vena cava inferior a venae iliacae externae bilateralis. 

Ventilačno-perfúzny sken potvrdil diagnózu pDúcnej embólie 
a Dopplerovské vyšetrenie ciev dolných končatín opísalo komplet-
nú trombózu vena cava inferior a vena iliaca communis vpravo, so 
súčasnou komprimáciou vena cava inferior tumoróznym útvarom 
v retroperitoneu. Prekvapivo pri takomto rozsiahlom náleze bol 
pacient bez výraznejších klinických Zažkostí. Okamžite sme zahá-
jili antikoagulačnú liečbu a pre podozrenie na germinatívny tumor 
s metastázami v pDúcach bol pacient preložený na chirurgickú kli-
niku na histologizáciu procesu.

Laparotomická biopsia preaortálne uloženého tumoru impono-
vala v histologickom obraze ako zmiešaný germinatívny novotvar, 

Obr. č. 2: Počítačová tomografia p8úc znázorňujúca ložiskový 
proces subpleurálne imponujúci ako metastázy (šípky)

ktorý sa najviac blížil imunofenotypu tumoru zo žĺtkového vaku, 
pričom histologický obraz pripomínal aj embryonálny karcinóm, 
seminóm a prítomné boli i bunky syncyciálneho typu. Po posta-
vení diagnózy extragonadálneho germinatívneho tumoru s meta-
stázami do pDúc, v klinickom štádiu III B, onkológ odporučil che-
moterapiu kombináciou etopozidu (Vepesid), ifosfamidu a platiny. 
Pacient absolvoval všetky 4 cykly chemoterapie bez prejavov akút-
nej toxicity.

VzhDadom na pokračujúcu trombózu potvrdenú CT angiogra-
fickým vyšetrením pri plnej antikoagulačnej liečbe bol pacientovi 
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v prestávke medzi 2. a 3. cyklom chemoterapie implantovaný ka-
válny filter do vena cava inferior. U pacienta išlo o rozsiahlu trom-
botizáciu začínajúcu pod odstupom hepatálnych vén, pričom trom-
bus v dĺžke 19,6 cm vyplňoval celý lumen cievy a zasahoval aj do 
oboch iliackých vén. Kardiochirurg i cievny chirurg však vzhDadom 
na asymptomatický priebeh neodporúčali invazívny postup.

Kontrolné CT pDúc realizované pred 4. cyklom chemoterapie do-
kumentovalo pretrvávajúci ložiskový tumorózny proces na rozhraní 
mezo- a hypogastria, avšak bez známok progresie oproti predchád-
zajúcemu CT vyšetreniu. V Davom pDúcnom krídle bolo prítomné 
metastatické ložisko. Približne 4 mesiace po stanovení diagnózy 
a po kompletne aplikovanej onkologickej liečbe pacient vzhDadom 
k CT nálezu reziduálneho tumorózneho ložiska absolvoval kom-
pletnú retroperitoneálnu lymfadenektómiu. Tumor bol odstránený 
in toto, histologický záver opisoval kompletne nekroticky zmenené 
tkanivo, bez nálezu vitálnych nádorových štruktúr. Zákrok prebehol 
bez komplikácii, kontrolné zobrazovacie vyšetrenia nedokumento-
vali evidentné ložiskové zmeny v pDúcnom parenchýme.

Pacient v súčasnosti užíva dlhodobo warfarín (Orfarin), pričom 
je bez akýchkoDvek subjektívnych Zažkostí.

Diskusia:
Zhubné germinatívne nádory sú zriedkavé, predstavujú asi 1 % 

všetkých zhubných nádorov u mužov. Vyskytujú sa v každej veko-
vej skupine, ale najčastejšie medzi 20. a 35. rokom života, pričom 
v tejto vekovej skupine tvoria až 33 % všetkých zhubných nádorov. 
Príčiny ich vzniku nie sú známe. Najznámejším rizikovým faktorom 
je nedokončený zostup semenníka do mieška počas vývoja. Ďalšími 
pravdepodobnými rizikovými faktormi sú toxické vplyvy prostredia, 
úrazy, infekcie, podávanie niektorých hormonálnych liekov počas 
tehotenstva, ožarovanie röntgenovým žiarením počas posledných 
troch mesiacov tehotenstva a zvýšená telesná teplota semenníka 

spôsobená nosením tesnej spodnej bielizne.
Histologicky sa GT rozdeDujú do dvoch základných typov po-

chádzajúcich zo spoločnej kmeňovej bunky:
a)  seminómy, ktoré si zachovávajú morfológiu spermatogónií
b)  nonseminómy, ktoré vykazujú embryonálnu (embryonál-

ny karcinóm) a extraembryonálnu (tumor žĺtkového vaku, 
choriokarcinóm) diferenciáciu

Ich vzniku zvyčajne predchádza karcinóm in situ, ktorý takmer 
v 100 % progreduje do invazívnych lézií. Viac ako polovica GT po-
zostáva z dvoch alebo viacerých typov buniek základných germi-
natívnych tumorov, preto ich správna diagnostika je nevyhnutná 
pre úspešnú liečbu. Niektoré druhy GT sú hormonálne aktívne, čo 
sa s úspechom využíva aj v ich diagnostike, napríklad AFP je pri 
nádoroch žĺtkového vaku zvýšený až v 92 % prípadov. Obdobne sa 
hCG využíva v diagnostike choriokarcinómu. Najčastejší zmieša-
ný GT zahŕňa z histologického hDadiska kombináciu teratómu, em-
bryonálneho karcinómu, tumoru žĺtkového vaku a buniek syncy-
ciálneho typu s alebo bez prítomnosti seminómu (Sesterhenn et 
al. 1992). Tumor žĺtkového vaku je najčastejším GT detí (Kaplan 
et al. 1988), u dospelých pacientov sa vyskytuje len v 2,4 %. Často 
je však súčasZou práve zmiešaných GT. Naopak, embryonálny kar-
cinóm sa najčastejšie vyskytuje u mužov vo veku 20 až 40 rokov. 
GT zvyčajne metastazujú do retroperitoneálnych uzlín, pričom in-
teraortokaválne uzliny sú postihnuté vo vyššom štádiu ochorenia 
(Donohue et al. 1982). OdtiaDto tumor prerastá pozdĺž torakálne-
ho duktu do Davej supraklavikulárnej lymfatickej uzliny a do vena 
subclavia, a tak nastáva diseminácia procesu.

Manažment GT je determinovaný klinickým štádiom, sérovými 
koncentráciami onkomarkerov a veDkosZou a histologickým typom 
tumoru. Zlatým štandardom v liečbe extragonadálnych GT je che-
moterapia na báze cisplatiny, vylieči sa až 80 % pacientov v meta-
statickom štádiu. Postchemoterapeutická resekcia (vrátane intra-
torakálnej resekcie reziduí) sa vykonáva u pacientov s poklesom 
onkomarkerov na normálne hodnoty, ale s pretrvávajúcim RTG ná-
lezom 4 až 6 týždňov po ukončení onkologickej liečby. Rádioterapia 
je indikovaná len u pacientov s metastázami v mozgu.

Nami prezentovaná kazuistika pacienta s extragonadálnym GT 
je pozoruhodná z viacerých dôvodov:

a)  prvým prejavom ochorenia bola hemoptýza pri pDúcnej em-
bolizácii z paraneoplastickej trombózy

b)  pDúcne vyšetrenie si vyžiadala až sekundárna superinfekcia 
pDúcneho infarktu vo forme bronchopneumónie

c)  v priebehu hospitalizácie bola zistená rozsiahla, ale klinicky 
bezpríznaková paraneoplastická trombóza dolnej dutej žily

d)  pri zisZovaní primárneho nádoru zohral kDúčovú úlohu ná-
lez zvýšeného AFP.

Pri metastatickom procese je hemoptýza charakteristická pri 
endobronchiálnej lokalizácii metastáz (Parambil et al. 2005; Lopez 
et al. 2004), ktoré sa v našom prípade nezistili.

V diferenciálnej diagnostike pri podozrení na retroperitoneál-
ny tumor boli po ultrazvukovej objektivizácii ložiska zväčšených 
lymfatických uzlín veDkosti 46×49×58 cm para- a preaortálne tes-
ne nasadajúceho na aortu veDkým prínosom onkomarkery, a to 
predovšetkým zvýšenie AFP, ktoré je charakteristické pre nádory 
žĺtkového vaku.

PodDa literárnych údajov existuje malé percento pacientov, ktorí 
majú pri metastazujúcom germinatívnom tumore postihnutie dol-
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Obr. č. 3: Počítačová tomografia brušnej dutiny znázorňu-
je patologické kontúrované laločnaté ložisko interaortoka-
válne v retroperitoneu bez známok infiltrácie okolia – ve8mi 
pravdepodobne zväčšené lymfatické uzliny (šípka)
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nej dutej žily nádorovou infiltráciou, alebo nádorový trombus pri-
amo v dolnej dutej žile (Eliáš et al. 1999), prípadne paraneoplas-
tické trombózy v iných lokalizáciách (Tabacu et al. 2001; Rickles 
2006). ZvláštnosZou nášho prípadu bola neprítomnosZ klinických 
prejavov pri rozsiahlej trombotizácii vena cava inferior, ktorá pre-
trvávala napriek plnej antikoagulačnej liečbe a vyžiadala si implan-
táciu kaválneho filtra.

V súčasnosti je vkaka promptnej diagnostike a účinne indiko-
vanej liečbe pacient nateraz vyliečený. Napriek tomu je dlhodobý 
ambulantný dispenzár nevyhnutnosZou, pretože klinické skúsenosti 
iných autorov opisujú objavenie sa metastáz dokonca až 32 rokov po 
vyliečení primárneho GT (Baniel et al. 1995; Blanke et al. 1997).

Záver:
Germinatívne tumory nie sú bežnou súčasZou diferenciál-

nej diag nostiky v pneumológii. Pacienti s takýmto ochorením sú 
v pDúcnej ambulancii zvyčajne ošetrení v pokročilom štádiu ocho-
renia, pre klinické prejavy metastáz. V záujme pacienta, na dosta-
točne rýchlu diagnostiku a následnú aplikáciu vhodnej terapie je 
preto potrebné myslieZ aj na menej časté diagnózy a ich kompli-
kácie. Vysoké percento pacientov sa po absolvovaní liečby môže 
vrátiZ späZ do svojho života, s plánovaním vlastného potomstva 
nevynímajúc.
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Souhrn:
Předkládáme kazuistiku dvacetileté ženy s osmiletou anamnézou diabetes mellitus 

1. typu (DM 1) léčeného inzulínovou pumpou. Pacientka byla přijata na jednotku in-
tenzívní péče interní kliniky pro hyperglykemické ketoacidotické prekóma, které vznik-
lo v souvislosti se selháním inzulínové pumpy v důsledku obstrukce kanyly při vzniku 
furunklu. Na příjmovém skiagramu hrudníku byl patrný infiltrát v apikálním segmentu 
pravého dolního laloku. Následující den se infiltrát vyvinul v absces, který neregredo-
val při léčbě oxacilinem. Jediným pozitivním výsledkem vyšetření sputa byl PCR prů-
kaz Mycobacterium tuberculosis. Později byla zjištěna i kultivační pozitivita. Mantoux II 
test byl 12 mm. Pacientka se s úspěchem podrobila standardní šestiměsíční antituber-
kulózní léčbě.

Prezentací této kazuistiky chceme poukázat na to, že:
1.  těžká dekompenzace DM může být rizikovým faktorem pro rozvoj kavitační for-

my tuberkulózy (TBC) s neobvyklou lokalizací v dolním laloku.
2.  tuberkulóza vzniklá v souvislosti se závažnou dekompenzací DM může mít znám-

ky rychle progredující primární nebo časné postprimární infekce i u očkovaného 
jedince.

Summary:
Rapid development of pulmonary tuberculosis associated with hyperglycemic keto-

acidotic coma due to isulin pump failure in a 20-years old female
We present a case-report of a 20-years old female with 8-years history of diabetes 

mellitus type 1 (DM 1) managed with an insulin pump. She was admitted to an intensi-
ve care unit with hyperglycemic ketoacidotic precoma resulting from the insulin pump 
failure caused by the canulla obstruction due to the skin abscess. At the admission the 
chest X-ray revealed an infiltration in the apical segment of the right lower lobe. The 
infiltration matured into the abscess on the next day and did not resolve after oxaci-
lin administration. The only positive test of sputum examination was PCR evidence of 
Mycobacterium tuberculosis. Culture positivity was proved later on. PPD test was 12 mm. 
Standard antituberculotic treatment was successfully completed after 6 months.

By presenting the case we want to point to:
1.  Seriously decompensated DM can result in rapid development of cavitatory TBC 

with an unusual occurrence in lower lobe.
2.  TBC in seriously decompensated DM may have sings of either a rapid progres-

sive primary or an early postprimary infection even in a vaccinated person.

Bartáková, H., Davidová, R. Rychlý rozvoj plicní tuberkulózy u dvacetileté diabetičky s hyperglykémií 
a ketoacidózou vzniklé na podkladě selhání inzulínové pumpy. Kazuistiky v alergologii, pneumologii 
a ORL 3, č. 2 – 3: 8 – 10, 2006.

Klíčová slova:
� plicní tuberkulóza
� diabetes mellitus
� hyperglykémie
� inzulínová pumpa
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� pulmonary tuberculosis
� diabetes mellitus
� hyperglycaemia
� insulin pump
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Úvod:
U pacientů s DM se vyskytují poruchy obranyschopnosti po-

stihující především vrozenou buněčnou a látkovou imunitu, za-
tímco získaná imunita je narušena méně.

Hyperglykémie potencuje rozvoj imunitní dysfunkce, což 
usnadňuje rozvoj infekcí, a naopak infekce jsou důvodem de-
kompenzace cukrovky (schéma č. 1).

Systémová porucha imunity spolu s dysfunkcí alveolárních 
makrofágů (AM; snížená aktivita AM u diabetiků s TBC) je zřej-
mě nejdůležitější příčinou vyšší incidence tuberkulózy u diabe-
tiků. Různé zdroje uvádějí incidenci 2–11krát vyšší než u nedia-
betické populace.

Tuberkulóza u diabetiků má některá specifika. Při porovnání 
s nediabetiky se u diabetiků vyskytují těžší, resp. kavitační formy, 
infiltráty bývají lokalizovány ve středním a dolním laloku.

Kazuistika:
Dvacetiletá diabetička byla přijata na jednotku metabolické in-

tenzívní péče interní kliniky pro hyperglykemické ketoacidotické 
prekóma, které se rozvinulo v souvislosti se selháním inzulínové 
pumpy, k němuž došlo vznikem furunklu v okolí kanyly. Při přijetí 
byl přítomen pleurální syndrom a okrouhlý infiltrát ve středním 
poli vpravo. Hyperglykémie a acidóza byly kompenzovány v ná-
sledujících 24 hodinách. Sedm hodin po přijetí se u pacientky 
objevily subfebrilie (37,8 °C), které přetrvávaly i v následujících 
dnech. Kontrolní skiagram hrudníku provedený 24 hodin po při-
jetí dokumentoval rozpad původního infiltrátu a vývoj abscesu. 
Etiologicky byl zvažován Staphylococcus aureus pocházející z furun-
klu. Byla zahájena léčba oxacilinem; po 5 dnech léčby byl nález 
nezměněn. Bronchoskopické vyšetření prokázalo edém slizni-
ce v apikálním segmentu dolního laloku vpravo. Mikroskopické 
a PCR vyšetření bylo negativní na přítomnost mykobakterií, spu-
tum z následujícího dne bylo PCR-TBC pozitivní. Pacientka byla 
přeložena na plicní kliniku, kde bylo provedeno CT hrudníku (obr. 
č. 1) s nálezem rozpadové dutiny v apikálním segmentu dolního 

laloku vpravo a zopakováno vyšetření sputa, které bylo později 
kultivačně pozitivní na mykobakteria. Byla zahájena standardní 
antituberkulózní léčba INH+RMP+ETM+PZA trvající 2 měsíce; 
následující 4 měsíce pacientka užívala dvojkombinaci INH+RMP. 
Žádná další pozitivní sputa nebyla získána. Kompletní rentgeno-
vé regrese bylo dosaženo po 2 měsících léčby.

Souhrn provedených vyšetření: 

Anamnéza
Stáří 20 let. Od 12 let DM 1, v posledním měsíci na inzulínové 

pumpě. Od 12 let hypotyreóza léčena levothyroxinem (Euthyrox). 
GA: měsíčky od 13 let; hormonální antikoncepce; porody, potraty: 
0. Alergie: 0; kouření: 0; zaměstnání: bankovní úřednice. RA: ne-
významná, TB: 0, DM: 0.

Nynější onemocnění
Údaje doplněny po zvládnutí akutního stavu.
V posledních 24 hodinách: žízeň, nauzea, zvracení, únava. Při 

přijetí při řeči a kašli pociZuje mírnou bolest vpravo na hrudníku. 
Dušnost neguje. V posledních dnech pozorovala zarudnutí a otok 
kolem kanyly inzulínové pumpy. Měla pocit úniku inzulínu po apli-
kaci bolusu. V posledních 5 letech má časté problémy s hojením 
kožních ran, tvorbou pyodermií a kožních abscesů.

Fyzikální vyšetření při příjmu
Somnolence, snížený kožní turgor, suchost sliznic, bez ikteru 

a cyanózy, normální stav výživy, erytém a indurace v okolí kanyly 
inzulínové pumpy na levé paži, tělesná teplota: 36,4 °C. 

Hlava: normální nález, pouze xerostomie.
Hrudník: dechová frekvence 28/min, hyperventilace, normální 

poslechový nález na plicích
Srdce: akce srdeční pravidelná 130/min, 2 ohraničené ozvy, 

krevní tlak 150/90 mmHg.
Břicho: měkké, nebolestivé, peristaltika v normě, játra a sle-

zina nezvětšeny.
Dolní končetiny: bez otoků.

zvýšení sekrece
hormonů:

kortisol, ACTH

•
kontraregulačních
glukagon, růstový hormon,

ROZVOJ INFEKCE

HYPERGLYKÉMIE
A KETOACIDÓZA

DEKOMPENZACE
DIABETU

polymorfonukleáry – snížení chemotaxe,
baktericidní aktivity a produkce superoxidu
monocyty/makrofágy – snížení počtu
cirkulujících monocytů, zhoršení

intracelulárních organismů,
chemotaktické odpovědi

T-lymfocyty – snížení mitogenní odpovědi
inhibice endogenních antibakteriálních
proteinů

•

•

•
•

fagocytózy
zhoršení

dýchací systém: plicní mikroangiopatie,
zhoršená mukociliární clearance, snížená
dráždivost ke kašli

nedostatečnost s městnáním
intersticiu, event. alveolech

•

• diabetická gastroparéza, kardiální, resp.
renální
v plicním

POSTIŽENÍ IMUNITNÍCH FUNKCÍ

USNADNĚNÍ MNOŽENÍ BAKTERIÍ
TKÁŇOVÉ A ORGÁNOVÉ ZMĚNY

Schéma č. 1 Obr. č. 1: CT hrudníku při přijetí na plicní 
kliniku

RYCHLÝ ROZVOJ PLICNÍ TUBERKULÓZY U DVACETILETÉ DIABETIČKY S HYPERGLYKÉMIÍ A KETOACIDÓZOU…
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Sedimentace erytrocytů: 54/76.
Krevní obraz s diferenciálním rozpočtem: leu 22,8×109/l (neu-

tro 92,4 % – 13 % tyčí, lymfo 4,2 %, mono 3,4 %, eo 0,0 %, ba-
so 0,0 %), ery 4,95×1012/l, Hgb 15,3 g/l, Hct 44 %, MCV 90,3 fl, 
MCH 31,0 pg, trombo 394×109/l.

Biochemie séra: K 6,79 mmol/l, osmol 356 mmol/kg, glukó-
za 33,3 mmol/l.

Arteriální Astrup: pH 6,877, pCO2 1,36 kPa, pO2 18,56 kPa, 
HCO3 1,9 mmol/l, -BE 28,0 mmol/l.

Skiagram hrudníku: oválný infiltrát nízké denzity 20×25 mm 
v pravém středním poli.

EKG: sinusový rytmus, vysoká hrotnatá T v prekordiu.

Kontrolní pomocná vyšetření
Skiagram hrudníku následující den: rozvoj plicního abscesu 

z původního oválného infiltrátu ve středním poli vpravo.
Bronchoskopie 7 dní po přijetí: edém v oblasti apikálního seg-

mentu dolního laloku vpravo. Mikroskopicky a PCR-TB z BAL BK 
negativní.

Sputum za 8 dní po přijetí: PCR-TB pozitivní.
Ultrasonografie břicha: bez patologie. Echokardiografie: bez 

patologie. EKG 2 dny po přijetí: normální křivka.

Diskuse:
Je otázkou, jak významnou úlohu sehrála akutní hyperglyké-

mie při rozvoji TBC u naší pacientky. Nebo naopak, zda rozvíjející 
se TBC měla podíl na těžké dekompenzaci DM. Je známo, že AM, 
které mají rozhodující roli v obranyschopnosti proti rozvoji plic-
ní TBC, získané od diabetiků s TBC jsou méně aktivní. Nevíme 
ovšem, jak rychle jsou AM paralyzovány při hyperglykémii.

Atypickou lokalizací připomíná náš případ primární TBC. 
Můžeme pouze teoretizovat, zda se pacient s dekompenzovaným 
DM a narušenou buněčnou imunitou chová jako „panenský te-
rén“ a TBC může mít charakter rychle progredující primární nebo 
časné postprimární TBC.

Závěr:
Uvedenou kazuistiku prezentujeme, abychom poukázali na:
1.  možnost rozvoje TBC u mladé očkované diabetičky bez 

dalších rizikových faktorů. Tuberkulóza se může vyvinout 
rychle při akutní dekompenzaci diabetu.

Pomocná vyšetření při přijetí 2.  atypický nález a lokalizaci TBC u mladé diabetičky, která 
může být považovaná za rychle progredující primární nebo 
časnou postprimární TBC.
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Zkratky použité v textu:

AM – alveolární makrofágy, BAL – bronchoalveolární laváž,
BK – Kochův bacil, DM – diabetes mellitus, 
ETM – ethambutol, INH – nidrazid, PCR – polymeras chain
reaction, polymerázová řetězová reakce, 
PZA – pyrazinamid, RMP – rifampicin, TBC– tuberkulóza
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Souhrn:
Asthma bronchiale je jednou z nejčastějších chronických nemocí na světě. Trpí jím 

přibližně 300 milionů lidí. Nevyhýbá se ani sportovcům; vrcholové sportovce postihuje 
5krát častěji než ostatní populaci. Intenzivní fyzická zátěž velice často vyvolává astmatic-
ké potíže a někdy může být dokonce jediným faktorem navozujícím zhoršení astmatu. 

Farmakoterapie astmatu vrcholových sportovců se řídí stejnými obecnými zásadami, 
má však svou specifickou dopingovou problematiku.

Summary:
Asthma and a top level sport
Asthma bronchiale is one of the most common chronic diseases worldwide. Appro-

ximately 300 millions of people suffer from it. Asthma does not avoid sportsmen; top 
level sportsmen suffer from asthma five times more frequently than other population. 
Intense physical stress very often causes asthmatic problems and sometimes it can be 
the only inducing factor of asthma worsening.

Asthma pharmacotherapy in top level sportsmen is based on the same general prin-
ciples; however specific doping issues are involved.

Feketeová, E., Kašák, V., Macháčková, M. Astma a vrcholový sport. Kazuistiky v alergologii, pneumolo-
gii a ORL 3, č. 2 – 3: 11 – 15, 2006.
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Úvod:
Podle světových i českých doporučení (GINA, ČIPA) by mělo 

astma pod klinicky dobrou (ideálně úplnou) kontrolou umožnit 
astmatikům neomezenou fyzickou aktivitu včetně sportu (GINA 
2002, 2004; ČIPA 2003). Tento postulát klinické kontroly astma-
tu platí i pro sport na vrcholové úrovni. 

Nadměrnou průduškovou reaktivitu vyprovokovanou nepří-
mým nespecifickým podnětem, tj. námahou, nazýváme námahou 
vyvolaný bronchospasmus (EIB – exercise-induced bronchospasm), 
resp. námahou vyvolané astma (EIA – exercise-induced asthma) 
nebo též pozátěžové astma (PA). EIA není zvláštní druh astmatu, 
ale signál, že astma není pod dobrou klinickou kontrolou. Až 2/3 
astmatiků mívá ponámahové astmatické obtíže, které se nemusí 
projevovat klasickými příznaky, tj. dušností či přítomností písko-
tů na hrudníku – u dětí bývá často jediným příznakem ponáma-
hového bronchospasmu kašel. K obtížím může dojít v časné fázi 
astmatické odpovědi, po 6 až 10 minutách fyzické zátěže, či do 
10 až 15 minut po ukončení fyzické zátěže, nebo dokonce až po 
6–8 hodinách (Máček et Smolíková 2002). Pak hovoříme o pozd-
ní astmatické odpovědi na fyzickou námahu, kterou má asi 10 % 

astmatiků. Hlavním spouštěcím mechanismem zúžení průdušek 
je v případě námahou vyvolaného astmatu vysušení a ochlazení 
dolních dýchacích cest a následné překrvení sliznice při hlubokém 
a zrychleném dýchání (hyperventilaci) v průběhu tělesné zátěže 
(McFadden Jr. 1990; Anderson et Daviskas 2000). Existuje biop-
tická studie, která prokázala morfologické změny korespondující 
s amplifikací zánětu u vrcholových sportovců s astmatem vysta-
vených studenému vzduchu (Karjalainen et al. 2000). 

Fyzická zátěž může být spouštěčem astmatu, ale u osob s ge-
netickou predispozicí může být i jeho induktorem, tj. může mít 
astmogenní účinek. Zde velmi záleží na tom, v jakém prostředí 
a za jakých podmínek je sport provozován. Mezi vysoce astmo-
genní sporty řadíme tělesné aktivity s maximální hyperventilací 
v nepříznivých nebo nevhodných podmínkách (vytrvalostní běh, 
potápění, horolezectví, cyklistika, fotbal, lední hokej, rychlobrus-
lení a běh na lyžích). Vedle nízké teploty a nízké vlhkosti vzdu-
chu zde hrají negativní roli také různé znečišZující látky vnějšího 
prostředí, jako jsou např. oxidy síry a dusíku a ozon, ale i nad-
měrná expozice příčinným alergenům. Ke středně astmogenním 
sportům patří např. plavání, tenis, volejbal a další. Nejvíce ast-
matiků je tradičně mezi běžci na lyžích a plavci trávícími denně 
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dlouhé hodiny v krytém bazénu s chlorovanou 
vodou, kde jsou sloučeniny chlóru považová-
ny za induktor astmatického zánětu (Máček et 
Smolíková 2002). Reaktibilita každého sportov-
ce je však jiná a tato klasifikace nemusí platit 
u každého. Jsou také sporty, které obecně ne-
lze astmatikům doporučit: sportovní činnosti, 
při kterých nelze okamžitě aplikovat úlevový 
lék (např. potápění s dýchacím přístrojem), či 
sporty v primárně nevyhovujícím vysoce praš-
ném prostředí (např. terénní motocyklismus) 
(Kašák et al. 2003).

Farmakoterapie vrcholových sportovců s ast-
matem se řídí stejnými zásadami jako farmako-
terapie nesportujících astmatiků, je však nutno 
volit antiastmatika s ohledem na dopingová pra-
vidla (Balý 2001; Kašák 2005). Zakázané léky 
i léky, které jsou k léčbě astmatu povoleny, jsou 
uvedeny v seznamu zakázaných látek a metod 
dopingu Antidopingového výboru České re-
publiky (ADV ČR; www.antidoping.cz) a jsou 
v souladu se seznamem Světové antidopingové 
agentury (www.wada-ama.org/en) (Balý 2001; 
Kašák 2005; Paul 2005). Tak mohou být vrcholo-
ví sportovci s diagnózou astmatu léčeni v soula-
du s doporučeními GINA i ČIPA za současného 
dodržení antidopingových pravidel. Za doping 
jsou považována a tedy zakázána injekční a per-
orální beta2-mimetika a systémově aplikované kortikosteroidy. Z in-
halačních bronchodilatačních léků je povolen salbutamol, formoterol 
a salmeterol; terbutalin a fenoterol je zakázán. Inhalační i nasální kor-
tikosteroidy včetně fixních kombinací jsou rovněž povoleny. U obou 
skupin těchto léků je třeba předem požádat ADV ČR o udělení te-
rapeutické výjimky (TV, resp. TUE – therapeutic use exception), 
event. zkráceným postupem, a přiložit lékařský nález (Paul 2005). 
Pokud ovšem laboratoř nahlásí koncentraci salbutamolu (volný plus 
glukuronid) vyšší než 1 000 ng v 1 ml moči, bude to považováno za 
pozitivní laboratorní nález navzdory udělení terapeutické výjimky, 
pokud sportovec neprokáže, že abnormální výsledek byl způsoben 
terapeutickým užíváním salbutamolu v inhalaci. Bez žádosti a zcela 
bez omezení lze k léčbě astmatu používat antileukotrieny, kromo-
ny, xantiny, anticholinergika a antihistaminika.

Bylo by velkou chybou, kdyby astmatik přizpůsoboval své den-
ní aktivity nebo aktivity volného času včetně sportu svému špatně 
kontrolovanému astmatu. To platí i v dětském věku, kdy je větší 
pohybová aktivita zcela přirozená. Pokud obtíže spojené s fyzic-
kou námahou trvají i přes vhodně nastavenou dlouhodobou an-
tiastmatickou terapii, je vhodné zintenzivnit léčbu před očekáva-
nou fyzickou námahou. Ponámahovému bronchospasmu je možno 
zabránit inhalací beta2-mimetik (SABA – inhalační beta2-mimeti-
kum s krátkodobým účinkem nebo LABA – inhalační beta2-mime-
tikum s dlouhodobým účinkem) alespoň 30 minut před námahou. 
Podobný účinek má inhalace nedokromilu nebo per orální podání 
antileukotrienu 2 hodiny před námahou. Mezi nefarmakologická 
opatření u EIA patří postupné a důkladné rozcvičení nebo použí-
vání speciální masky či respirátoru při studeném nebo sychravém 
počasí či při smogu (Kašák 2005).

Kazuistika 1:
Muž narozený v roce 1983, reprezentant v moderním pětiboji, 

s bezvýznamnou rodinnou anamnézou. Od 6 let věku měl alergic-
kou rýmu, od 8 let pociZoval dušnost po námaze. Byla u něj proká-
zána alergie na pyly. V dětství docházel na alergologii. Posledních 
6 let se nikde neléčil, neužívá žádné léky.

V březnu roku 2004 byl odeslán na naše oddělení z tělovýchov-
ného lékařství k vyšetření pro dechové obtíže po námaze. 

Pacient byl klidově eupnoický, na plicích přítomny ojedinělé ex-
spirační pískoty, exspirium nebylo prodlouženo. Na srdci klidná, pra-
videlná akce, ozvy čisté, ohraničené. Provedli jsme sumační skiagram 
hrudníku s normálním nálezem na plicích i srdci a spirometrické vy-
šetření se standardním bronchodilatačním testem (BDT), tj. se 400 µg 
salbutamolu. Byla prokázána středně těžká obstrukce s maximem po-
stižení v periferii. BDT byl signifikantně pozitivní a obstrukce zcela 
reverzibilní (obr. č. 1). Došlo ke zlepšení FEV1 o 19 %, PEF o 18 %, 
MEF50 o 59 % výchozí hodnoty. Stanovená diagnóza: asthma bronchi-
ale (středně těžká perzistující forma), pollinosis. Byla nasazena léčba: 
Symbicort Turbuhaler 200/6 µg 1– 0 – 1, Rhinocort Aqua Nasal spray 
1– 0 – 0, Zyrtec tbl 1– 0 – 0 a Ventolin N aer podle potřeby. ADV ČR byl 
požádán o terapeutickou výjimku, která byla udělena. Pacienta jsme 
odeslali na biochemické a hematologické vyšetření. Z vyšetření spe-
cifického IgE byla zjištěna výrazná pozitivita na zvířata (0,71 IU/ml) 
a pyly travin (0,58 IU/ml), ostatní výsledky v normě. 

Při kontrole po dvou týdnech se pacient cítil lépe, ale udával 
zahlenění a problémy s nosní obstrukcí. Na spirometrii přetrvá-
vala lehká obstrukce. Dávka Symbicortu byla zvýšena na 2– 0 – 2 
a Rhinocort byl nahrazen Nasonexem spray 1– 0 – 0. 
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Obr. č. 1: BDT křivka průtok-objem při prvním vyšetření (březen 2004)

ASTMA A VRCHOLOVÝ SPORT
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Po třech měsících této léčby astma stále nebylo pod dobrou kon-
trolou, dechové obtíže po námaze přetrvávaly. Proto byl místo Sym-
bicortu nasazen Seretide Diskus 50/500 µg 1– 0 – 1 a přidán Singulair 
tbl 10 mg v dávce 0– 0 – 1. Pacienta jsme odeslali na alergologické 
vyšetření. Při návštěvách jsme kontrolovali jeho inhalační techniku 
a doporučili zakoupení výdechoměru, aby mohl sám monitorovat 
svůj stav a reagovat na zhoršení obstrukce. Obtíže se zmírnily, spi-
rometrické vyšetření bylo v normě, pa cient byl spokojen. 

Po třech měsících však opět přichází pro zhoršení stavu, došlo 
k mírnému zhoršení výsledků spirometrického vyšetření. Byla mu 
podána bronchodilatační inhalace (Ventolin sol 0,5 ml a Atrovent 
sol 1 ml), po níž došlo k normalizaci obstrukce a pacient se cítil 
lépe. Při další kontrole udával potíže po intenzivní zátěži a výraz-
né zhoršení dušnosti při kontaktu s koněm. Na alergologické vy-
šetření se zatím nedostal. Bylo mu indikováno a provedeno také 
fibrobronchoskopické vyšetření s normálním nálezem.

Po roce intenzivní léčby stále není astma klinicky dobře kon-
trolováno, přetrvávají obtíže při kontaktu s koněm, což korespon-
duje s výsledky alergologického vyšetření, které prokázalo výraznou 
pozitivitu na koňský alergen, polyvalentní alergii na pyly v celé šíři 
a na venkovní plísně. S pacientem byla znovu probrána strategie 
léčby a navržena změna sportovního odvětví, při kterém by nedo-
cházelo ke kontaktu s koněm. Po zvážení situace a asi dvou dal-
ších měsících tréninku a závodů v moderním pětiboji se pacient 
rozhodl pro vrcholové plavání. Od té doby se astma stabilizovalo, 
pacient zvládá náročné tréninky i závody bez obtíží. V současné 
době, po více než dvou letech léčby na našem oddělení, užívá Sym-
bicort Turbuhaler 200/6 µg 2– 0 – 2, Nasonex spray 1– 0 – 0, Zyrtec 
tbl 1– 0 – 0 a Ventolin N aer podle potřeby. Spirometrické vyšetře-

ní je bez ventilační poruchy (FVC 111 % n. h., 
FEV1 93 % n. h., PEF 97 % n. h. – obr. č. 2), úle-
vové léky nepotřebuje, cítí se dobře, jeho astma 
je pod dobrou kontrolou a umožňuje mu sport 
na vrcholové úrovni.

Kazuistika 2:
Žena narozená v atopické rodině v roce 1975, 

reprezentantka v triatlonu. Od útlého dětství mí-
vala rýmu, pocit ucpaného nosu a časté dýchací 
obtíže zejména po námaze. Byla u ní prokázána 
alergie na roztoče, plísně, peří, pyly stromů, trá-
vy a plevele a na psa a kočku. Nikdy nekouřila, 
od dětství sportovala.

Na naše oddělení přichází poprvé v listopa-
du 2001, stěžuje si na pocit tíže na hrudi a duš-
nost – nejvíce při běhu, méně při jízdě na kole. 
V noci někdy mívá pískoty na hrudníku. Klidová 
spirometrie ukázala normální ventilační hodno-
ty (FVC 103 % n. h., FEV1 90 % n. h., PEF 104 % 
n. h. – obr. č. 3), křivka průtok-objem měla ob-
strukční tvar. Provedli jsme zátěžový test 6minu-
tovým během venku, který neprokázal signifikant-
ní zhoršení spirometrických hodnot. Poslechově 
měla čisté dýchání, ale při forsírovaném exspiriu 
byly slyšitelné ojedinělé pískoty na konci výdechu. 
Sumační skiagram hrudníku v normě. Stanovená 

diagnóza: asth ma bronchiale (lehká perzistující forma), perzistují-
cí alergická rýma. Byla zahájena léčba: Pulmicort Turbuhaler 400 µg 
1– 0 – 1, Oxis Turbuhaler 9 µg podle potřeby, Rhinocort Aqua Nasal 
spray 1– 0 – 0, Claritine tbl 1– 0 – 0. ADV ČR byl požádán o terapeu-
tickou výjimku, která byla udělena.

Po léčbě došlo ke zlepšení obtíží, ale po námaze nepravidel-
ně pociZovala zhoršení dechu. Byl jí vydán výdechoměr; pacientka 
monitorovala vrcholový výdechový průtok (PEF) – po velké fyzic-
ké zátěži, nejčastěji po běhu, docházelo k mírnému poklesu PEF. 
V dubnu 2002, po půl roce léčby, byl Pulmicort nahrazen Symbi-
cortem Turbuhaler 200/6 µg v dávce 1– 0 – 1, ale potíže zcela nevy-
mizely. Proto byl v červnu 2002 přidán Singulair tbl 10 mg 0– 0 – 1; 
pacientka se zároveň chtěla vrátit zpět k Pulmicortu, neboZ pravi-
delná aplikace formoterolu jí způsobovala pocit chvění rukou. Při 
této léčebné kombinaci (Pulmicort Turbuhaler 400 µg 0– 0 – 1, Singu-
lair tbl 10 mg 0– 0 – 1, Rhinocort Aqua Nasal spray 1– 0 – 0, Claritine 
tbl 1– 0 – 0 a Oxis Turbuhaler 9 µg podle potřeby) se cítila výborně, 
plicní funkce se normalizovaly (FVC 109 % n. h., FEV1 101 % n. h., 
PEF 104 % n. h. – obr. č. 4).

Od června 2002 nemocná dochází ke kontrolním spirometric-
kým vyšetřením a k předepsání léků – úlevový lék nepoužívá, ast-
ma je dobře kontrolováno, plicní funkce jsou v normě, tréninkovou 
i závodní zátěž zvládá dobře. V roce 2003 obsadila 10. místo na 
mistrovství světa, v roce 2004 byla mistryní republiky.

Kazuistika 3:
Jedná se o čtyři sourozence z atopické rodiny, všichni hrají tenis. 

Doma mají kocoura a psa. První dvě dcery přivedla matka, tenisová 

1

0

6

7

5

3

8

4

2

Èas (s)
50 421 3

O
b

je
m

(l
)

6

2

421 3 5
0

4

6

8

10

12

- 4

- 2

Objem (l)

P
rù

to
k

(l
/s

)

- 6

- 8

FEV -Ref1

Obr. č. 2: Spirometrie křivka průtok-objem (červen 2006)
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trenérka, na počátku února 2005 a zbývající dvě 
děti o čtrnáct dní později.

Nejprve byla vyšetřena dívka narozená v roce 
1992. V dětství měla neurodermitidu, občas mí-
vala ekzém. Asi rok před vyšetřením na našem 
oddělení pociZovala námahovou dušnost po teni-
se. Matka to přičítala špatné fyzické kondici. 

Poslechově bylo dýchání čisté, sklípkové, na 
srdci klidná pravidelná akce s čistými ohraniče-
nými ozvy. Na sumačním skiagramu hrudníku 
byly patrné drobné adheze staršího data na levé 
polovině bránice, srdce mělo normální tvar i ve-
likost. Klidová spirometrie prokázala naznačený 
obstrukční tvar křivky průtok-objem, ventilační 
hodnoty v normě. Provedli jsme bronchoprovo-
kační test 6minutovou zátěží během venku. 10 
minut po zátěži došlo k signifikantnímu poklesu 
hodnot zejména v periferních dýchacích cestách, 
30 minut po zátěži byl pokles hodnot nevýznam-
ný. Byla stanovena diagnóza asthma bronchiale 
(lehká perzistující forma) a nasazena léčba: Sin-
gulair Junior tbl 5 mg 0– 0 – 1 a Ventolin N aer 
podle potřeby. Vyšetření specifických IgE pro-
kázalo pozitivitu na inhalační TOP. Při dalších 
kontrolách byly ventilační hodnoty vždy v normě, 
ponámahové obtíže zcela ustoupily a pacientka 
zvládá tréninkovou i zápasovou zátěž bez obtíží, 
cítí se dobře, úlevový lék nepotřebuje.

Jako druhá byla vyšetřena dívka narozená 
v roce 1996. Týden před vyšetřením měla po-
prvé v životě astmatický záchvat po požití sýra. 
Po námaze problémy s dýcháním nikdy nemě-
la. Poslechový nález, sumační skiagram hrudní-
ku i klidová spirometrie byly v normě. Provedli 
jsme bronchoprovokační test 6minutovou zátěží 
venku a prokázali signifikantní bronchokonstrik-
ci 10 i 30 minut po zátěži. Pacientce jsme poda-
li dva vdechy salbutamolu a obstrukce se zcela 
normalizovala. Byla stanovena diagnóza asthma 
bronchiale (lehká perzistující forma) a nasazen 
Singulair Junior tbl 5 mg 0– 0 – 1 a Ventolin N aer 
podle potřeby. I tato dívka je v současné době bez 
obtíží a sportuje bez omezení.

Po prokazatelném zlepšení stavu těchto 
dvou dětí přivedla matka i zbývající dva sou-
rozence.

Chlapec, narozený v roce 1995, míval jen 
občasnou dušnost po námaze. Také u něho byl 
poslechový nález a sumační skiagram hrudníku 
zcela v normě, ale spirometrické vyšetření pro-
kázalo středně těžkou obstrukci v periferii. Byl 
proveden standardní BDT se signifikantně pozi-
tivním nálezem, obstrukce byla zcela reverzibil-
ní. Došlo ke zlepšení FVC o 18 %, FEV1 o 22 % 
a MEF25 o 56 % výchozí hodnoty. Hematologic-
ké a imunologické laboratorní hodnoty v nor-
mě. Byla stanovena diagnóza asthma bronchi-
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Obr. č. 3: Klidová spirometrie křivka průtok-objem při prvním vyšetření (lis-
topad 2001)
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ale (středně těžká perzistující forma) a zahájena léčba: Pulmicort 
Turbuhaler 200 µg 0– 0 – 1 a Ventolin N aer podle potřeby. Také 
tento pacient je až do současné doby bez obtíží, na kontrolních 
spirometriích přetrvává pouze naznačená obstrukce v periferních 
dýchacích cestách.

Jako poslední byla vyšetřena dívka narozená v roce 1991, 
nejlepší tenistka ze všech sourozenců. PociZovala občas dušnost 
po námaze, ale i v klidu. Ekzém ani rýmu neměla, někdy mívala 
otoky a pálení očí. I u této dívky byl poslechový nález a sumační 
skiagram hrudníku zcela v normě. Na spirometrickém vyšetře-
ní jsme prokázali lehkou obstrukci v periferních dýchacích ces-
tách. Provedli jsme BDT, který byl významně pozitivní, obstrukce 
byla plně reverzibilní. Nasadili jsme léčbu: Pulmicort Turbuhaler 
200 µg 0– 0 – 1, Claritine tbl 1– 0 – 0 a Ventolin N aer podle potřeby 
pro diagnózu asthma bronchiale (lehká perzistující forma). Z la-
boratorních výsledků byl pozitivní TOP inhalační. Spirometrická 
vyšetření jsou při této léčbě v normě, pacientka pociZuje jen ob-
časné obtíže po námaze, ale tenis hraje bez problémů a vyhrává; 
Ventolin zatím nepoužila.

Celou rodinu jsme v následném období ztratili ze zřetele, ne-
boZ došlo k eskalaci matrimoniálních problémů, kdy otec dětí mj. 
zcela popíral jejich onemocnění a bránil jim v další léčbě. Doufá-
me, že neléčené astma nebude mít u žádného ze sourozenců tak 
fatální následky, jak tomu bylo u našeho dříve publikovaného pří-
padu (Feketeová et Zelenková 2005).

Závěr:
Uvedené kazuistiky jsou dokladem toho, že diagnóza astma-

tu – při správném vedení léčby, dobré compliance a adherenci pa-
cientů k léčbě a dodržení antidopingových předpisů – nezname-
ná omezení či dokonce konec sportovních aktivit. Najít správnou 
kombinaci léků, které udrží astma pod dobrou kontrolou, však 
není vždy jednoduché; zvláště u vrcholových sportovců, kde se 
může stát komplikací dopingový aspekt. Užívání antiastmatik jako 
je efedrin (samostatně či v různých směsích) nebo anabolicky pů-
sobící klenbuterol v minulosti bývalo a ještě dnes je poměrně čas-
tým podnětem k obvinění z dopingu s následnými dopingovými 
skandály a postihy sportovců. 

K žádosti o terapeutickou výjimku požadují WADA i ADV 
průkaz obstrukce a ve svých směrnicích jednoznačně stanovují, 
jakým způsobem je možné ji prokázat (Paul 2005). Pokud je nutno 
dokladovat obstrukci bronchokonstrikčním testem, jsou oběma 
organizacemi uznávány jako bronchokonstrikční podněty tělesná 
zátěž v laboratoři či v terénu, eukapnická volní hyperpnoe, inha-
lace hypertonického aerosolu, nebo inhalace metacholinu (Paul 
2005), což v České republice dosud často není bez obtíží realizo-
vatelné. Úspěšné vyřízení žádosti o TV je též podmíněno řádným 
vyplněním příslušného formuláře; to je někdy ze strany ošetřují-

cích lékařů bagatelizováno. TV se uděluje na určité časové obdo-
bí a před vypršením její platnosti je nutno ji včas obnovit. Pokud 
sportovec nezíská nebo nemá platnou TV, vystavuje se nebezpečí 
postihu pro porušení antidopingového kodexu (Paul 2005). 

Ošetřující lékaři (alergologové, pneumologové) však mají pr-
votní cíl – včas diagnostikovat astma, efektivně jej léčit a zajistit 
jeho dobrou nebo úplnou klinickou kontrolu, což přináší pacien-
tům i vysokou kvalitu života, bez omezení fyzické námahy (resp. 
fyzickou námahou) z důvodu nemoci. V drtivé většině nevyrábějí 
lékaři ze sportovců astmatiky, aby se užíváním (povolených) léků 
zvýšila jejich výkonnost; to se často děje z tlaku trenérů a dalších 
činovníků kolem vrcholového sportu a mezi sportovci tak přibý-
vá astmatiků i z těchto důvodů. Astmatologové umožňují svým 
pacientům sportovat.
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Souhrn:
Autorka předkládá kazuistiku pacienta s méně obvyklou příčinou dušnosti, která 

vyústila do těžké respirační insuficience s extrémní sekundární polyglobulií a plicní ar-
teriální hypertenzí. Jednalo se o vrozenou srdeční vadu s foramen ovale apertum, která 
se vlivem úrazu s rupturou šlašinkových vazů trikuspidální chlopně změnila na vadu 
s pravo-levým zkratem se všemi hemodynamickými důsledky.

Summary:
An uncommon cause of breathlessness
The author presents a case history of a less frequent cause of breathlessness, that 

resulted in a severe respiratory insufficiency with extreme secondary polyglobulia and 
pulmonary arterial hypertension. It was caused by a congenital heart defect with foramen 
ovale apertum, that due to a traumatic rupture of a trabecular ligament of a tricuspid val-
ve changed into a right-left short circuit defect with all hemodynamic consequences.

Popelková, M. Neobvyklá příčina dušnosti. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 3, č. 2 – 3: 
16 – 19, 2006.

Klíčová slova:
� dušnost
� foramen ovale
� transezofageální 

echokardiografie (TEE)

Key words:
� breathlessness
� foramen ovale
� transesofageal 

echocardiography (TEE)

Neobvyklá příčina dušnosti

Magdaléna Popelková
Ambulantní oddělení TRN, NsP v České Lípě

Úvod:
Dušnost je subjektivní fenomén s rozdílným vnímáním respi-

račního úsilí. Jinými slovy je to pocit nedostatku vzduchu neúměrný 
dané tělesné aktivitě či potřebě. Tento nepříjemný pocit je zpravidla 
provázen zvýšeným dýchacím úsilím nemocného. Podle závažnosti 
dechových obtíží se dušnost dělí do několika kategorií:

� fyziologická dušnost
� námahová dušnost
� klidová dušnost
� záchvatovitá dušnost
Exspirační dušnost je typická při obstrukci periferních dý-

chacích cest spolu s prodlouženým exspiriem, někdy s distanční-
mi fenomény. Inspirační dušnost je známkou překážky ve velkých 
dechových cestách spolu se vznikem stridorózního dýchání. Podle 
vzniku, resp. ústupu dechových potíží se rozlišuje dušnost náhlá 
(akutní): asthma bronchiale, pneumotorax, plicní tromboembolie, 
aspirace cizího tělesa, a chronická dušnost, která vzniká v prů-
běhu týdnů až měsíců; příčina může být různorodá. Jako psycho-
genní dušnost označujeme dechové potíže udávané nemocným, 
aniž zjistíme orgánové postižení či jiné abnormality.

Kazuistika:
10. ledna 2003 byl na ambulantní plicní oddělení odeslán prak-

tickým lékařem pacient pro dušnost.

Anamnéza

Sociální anamnéza: svobodný muž, žije s matkou; věk 39 let, 
výška 174 cm, hmotnost 61 kg. Pracovní anamnéza: nezaměstnaný, 
dříve 10 let pracoval v chemické úpravně vody v uranových dolech. 
Abúzus: kuřák 20– 40 cigaret /den od 12 let, alkohol 14 –16 piv pří-
ležitostně, k tomu nějaká „becherovka“, požívání návykových látek 
popírá. Alergie neguje. Rodinná anamnéza: otec zemřel ve 40 letech 
na akutní infarkt myokardu. Osobní anamnéza: v dětství léčen pro 
epilepsii typu GM, od 17 let neužívá léky. Poslední záchvat v 10 le-
tech. V roce 1987 tonzilektomie. Jinak časté úrazy zpravidla způso-
bené v ebrietě, v roce 1995 po pádu z výšky ruptura ledviny.

Nynější onemocnění
Potíže ve smyslu dušnosti datuje zpětně asi 2–3 měsíce. Zpr-

vu námahová dušnost se stávala postupně klidovou. Kouření duš-
nost zhoršuje, proto je omezil téměř na polovinu. Kašel udává 
jen někdy, zpravidla neproduktivní. Dušnost je nezávislá na po-
loze, nejméně je dušný v absolutním klidu. Současně se objevují 
mírné bolesti hlavy. Močení a stolice bez obtíží, ale nechutná mu 
jíst, zhubnul 10 kg za 3 měsíce, někdy nauzea. Nohy neotéka-
jí. Po cílených dotazech na předchorobí se upamatovává na inci-
dent v restauraci asi před třemi měsíci, kdy dostal pěstí do hlavy 
a hrudníku (kamarád s hmotností 130 kg mu skočil na hrudník), 
následovalo krátké bezvědomí, byl krátkodobě hospitalizován na 
chirurgickém oddělení.
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Hospitalizace na chirurgickém oddělení
(3.– 6. 10. 2002)

Zpětně dohledána dokumentace z hospitalizace na chirurgic-
kém oddělení, kde byla provedena tato vyšetření: RTG lbi, obličeje, 
skeletu, C páteře: chondróza C5/6 s dorzálními osteofyty, dorzální 
spondylóza C3–5, traumatické změny neprokázány. RTG plíce, oba 
hemithoraxy, sternum: traumatické změny neprokázány, na hrud-
ních orgánech obraz přiměřený věku.

Neurologické konzilium se závěrem: těžká ebrieta, bez ložisko-
vého nálezu na CNS, ethylický paleocerebelární syndrom.

Laboratorní vyšetření: KO v normě (konkrétní hodnoty ne-
uvedeny); glykémie 6,1 mmol/l; cholesterol 5,5 mmol/l; ostatní 
v normě; ASTRUP: pH 7,4; pCO2 4,23 kPa; pO2 6,99 kPa; AKTB 
19,7 mmol/l; ABE −3,6 mmol/l; SBC 21,2 mmol/l; SO2 0,869 
jednotek.

Terapie: ketonal, Dolsin, observace.
Propuštěn s diagnózou: Commotio cerebri, Ebrietas ethylica. 

Doporučení žádné.

Objektivní nález při vyšetření v plicní ambulanci
Pacient při vědomí, orientovaný, bez ikteru, cyanóza boltců, 

rtů i jazyka, snížený turgor kůže, stav výživy hraniční. Klidově leh-
ce dušný. Hlava poklep. nebolestivá, zornice izokorické, reakce na 
osvit i konvergenci +, výstupy hlavových nervů intaktní, jazyk vlh-
ký, plazí středem, uši, nos bez výtoku. Krk souměrný, lymfatické 
uzliny nezvětšeny, pulzace obou karotid symetrické, bez šelestu. 
Hrudník ptačího typu, propadlý v oblasti sterna, plíce poklep. bez 
diferenciace, dýchání sklípkové, čisté v celém rozsahu. Akce srdeční 
pravidelná, ozvy temné, špatně hodnotitelné, šelest nediferencován. 
Břicho měkké, volně prohmatné, bez rezistence, aperitoneální, TPT 
negativní, hepar, lien nezvětšeny. Dolní končetiny bez otoků a zná-
mek tromboembolické nemoci, pulzace do periferie zřetelná.

Vstupně provedena následující vyšetření
RTG vyšetření hrudníku: stín hrudníku symetrický, na přehledné 

části skeletu bez traumatických změn. V oblasti měkkých tkání bez 

patologie. Obě plicní křídla přehledná, bez patrných infiltrativních 
změn či ložisek, plicní kresba je přiměřená, do periferie patrná. Stín 
mediastina bez rozšíření, stín srdeční bez defigurace, normálního 
tvaru i velikosti. Stín bráničních oblouků ve zvyklé poloze, kontu-
ra hladká, zevní úhly volné. Závěr: na hrudních orgánech RTG ná-
lez v mezích normy.

Spirometrické vyšetření: spirometrie (křivka průtok– objem): FVC 
5,22 l, tj. 111,1 %; FEV1 4,83 l, tj. 124,1 %; FEV1/VC 111,7 % – v me-
zích normy, resp. mírně nad normu.

Oxymetrie: SAT 85 %!; TF 96/min.
Na základě překvapivě nízké saturace zjištěné oxymetrií do-

plněno vyšetření ASTRUP a krevního obrazu. KO: HGB 193 g/l; 
erytrocyty 6,08×1012/l; hematokryt 56,9 %; MCV 93,5 fl; leuko-
cyty 8,6×109/l; ASTRUP: pH 7,45; pCO2 3,22 kPa; pO2 6,08 kPa; 
AKTB 16,9 mmol/l; ABE −4,9 mmol/l; SBE −6,2 mmol/l; SO2 
0,83 jednotek.

Pacient s diagnózou respirační insuficience I. typu a polyglobulií 
nejasné etiologie odeslán k dovyšetření na lůžkové oddělení.

Hospitalizace v OLÚ plicních nemocí
(13.– 20. 1. 2003)

Doplněno vyšetření perfuzní scintigrafie plic: bez zřejmého de-
fektu perfuze v obou plicích.

Funkční vyšetření plic: bodypletysmografie: ventilace plic dob-
rá, lehce snížená difuze, těžká hypoxémie. Příčinou hypoxémie by 
mohlo být postižení plicní cirkulace nebo postižení kardiální. Do-
poručen překlad na interní oddělení.

Hospitalizace na interním oddělení
(21.– 26. 1. 2003)

Zde provedeno laboratorní vyšetření: FW 0/1, KO: erytrocy-
ty 6,8×1012/l; hemoglobin 193 g/l; hematokrit 56 %; leukocyty 
8,6×109/l; trombocyty 255×109/l; QUICK 14,8 s; QINR 1,32; 
DIMR negativní. Biochemie v normě. Elektroforéza v normě, li-
pidogram: cholesterol 5,5 mmol/l; HDL-cholesterol 2,11 mmol/l; 
triacylglycerol 1,49 mmol/l; ASTRUP: pH 7,416; pCO2 3,78 kPa; 
pO2 6,44 kPa; MeHB 0,005; AKTB 18 mm l/l; COHB 0,004; SBE 
−5,7 mmol/l; SO2 0,844 jednotek.

Sonografické vyšetření břicha: drobný hemangiom pravé-
ho laloku jaterního, klička střevní kolem pankreatu, ostatní 
v normě.

Hematologické konzilium se závěrem: polyglobulie k vyšetření 
– v diferenciální diagnostice zvažovat primární či sekundární etio-
logii. Doporučeno vyšetření erytropoetinu, laktátdehydrogenázy, 
beta-2-mikroglobulinu, alkalické fosfatázy, neutrofilů, izotopové 
měření erymasy 51Cr – nukleární medicína, tumor markery, ster-
nální punkce k vyloučení myeloproliferace. V širší diferenciální 
diagnostice myslet na centrální příčinu – tumor zadní jámy lební, 
syndrom spánkové apnoe…

Na doporučení hematologa stanoven erytropoetin v séru, který 
byl v normě. Na EKG popisován obraz „P“ pulmonale. Z technic-
kých důvodů neprovedeno vyšetření echokardiografické. Pacient 
byl bez léčby propuštěn do domácí péče.

Subjektivně se cítil unavený, dušný, se zhoršujícími se bolest-
mi hlavy. Doporučena absolutní abstinence kouření a alkoholu, 
ambulantní kontrola na plicním oddělení, v hematologické ambu-
lanci a ambulantní doplnění echokardiografického vyšetření.

Obr. č. 1: RTG hrudníku
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Echokardiografické vyšetření

Po měsíci vyšetřování se pacient dostává opět do plicní am-
bulance se stále neobjasněnou příčinou zhoršující se dušnosti 
a celkového stavu – úbytek hmotnosti, cyanóza, únava a spavost, 
nevýkonnost. Po zhodnocení výsledků provedených vyšetření do-
mluveno ambulantně orientační echokardiografické vyšetření, které 
ukázalo výraznou deformaci hrudníku, úzké mezižeberní přístupy. 
Závěr: orientační vyšetření pro výraznou atypii hrudního koše ne-
prokázalo dysfunkci levé komory srdeční ani výraznější vadu aor-
ty či mitrálního ústí, snad i intraventrikulární septum bez hrubé 
patologie. Jistě přítomna dilatace pravostranných srdečních oddí-
lů, celistvost síňové přepážky hodnotit nelze, ani z jedné projekce 
není dobře zobrazena. Přítomna trikuspidální regurgitace III.–  IV. 
stupně se suspektním prolapsem. Doppler ukazuje známky plicní 
hypertenze. Doporučeno provést transezofageální echokardiogra-
fické vyšetření.

Transezofageální echokardiografie (TEE)
18. února 2003 provedena TEE se závěrem: zvětšené pravo-

stranné oddíly srdeční, volný cíp trojcípé chlopně, významná triku-
spidální insuficience, defekt A-V kanálu (kontrast zároveň levá síň 
i levá komora), vadu se neodvažují hodnotit, jedná se o významnou 
zkratovou vadu na úrovni A-V kanálu.

Chirurgické řešení
Na základě provedeného vyšetření byl pacient objednán na od-

dělení srdeční chirurgie FN Motol (20. 2.–  6. 3. 2003).
Při přijetí klidově dušný, zadýchá se při řeči, oxymetricky vý-

razná hypoxémie, progredující polyglobulie.
28. února 2003 provedena anuloplastika trikuspidální chlopně 

podle Kaye, současně resuspenze papilárních svalů a sutura de-
fektu septa síní.

Krátce po operaci je pacient bez dušnosti, bez bolestí hlavy, 
normalizuje se krevní obraz i parametry respirace. Propuštěn 6. 
března 2003.

Diagnostický závěr
Anuloplastika trikuspidální chlopně s resuspenzí závěsného 

aparátu pro trikuspidální regurgitaci traumatické etiologie. Ethy-
lismus, nikotinismus. Epilepsie v dětství, tč. bez medikace.

Ambulantní kontrola 1. dubna 2003 ukázala velmi příznivý 
pooperační průběh. Pacient bez fyzických omezení, doporučena 
kontrola za půl roku. Tam se pacient již nedostavil, stejně jako na 
kontroly k praktickému lékaři. Potíže nemá, navrátil se k původ-
nímu stylu života.

Diskuse:
V této kazuistice jsme chtěli poukázat na vcelku vzácnou příči-

nu dušnosti spojené s těžkou hypoxémií a rychle postupující poly-
globulií. K zamyšlení je, jak dlouhá doba uplynula od prvních pří-
znaků ke zjištění pravé příčiny dušnosti a kolik možná zbytečných 
vyšetření bylo provedeno. Dále z uvedeného případu vyplývá nut-
nost mezioborové spolupráce při řešení nejednoznačných případů 
dušnosti – zejména spolupráce s kardiology a potažmo interním 
oddělením. Zcela zásadní zůstává podrobná anamnéza a správná 

interpretace anamnestických dat. Dále bychom chtěli vyzdvihnout 
přínos vyšetření transezofageální echokardiografií, která je daleko 
přehlednější k posouzení zejména pravostranných oddílů a plicní 
hypertenze u pacientů s plicními chorobami, rovněž i srdečních vad, 
včetně chlopenních, či měření jejich funkční významnosti.

Závěr:
Foramen ovale apertum je postnatální přetrvávání otvoru ve 

fossa ovalis. Otvor je kryt jemnou chlopní, která za normálních 
okolností nejpozději do 1. roku života pevně přiroste k septu a tím 
jej morfologicky definitivně uzavírá. Vada se v nejlehčí formě vy-
skytuje u 20–25 % jinak zdravých dospělých lidí. Pokud je vada 
izolovaná a mírná, je z funkčního hlediska bezvýznamná, neboZ 
normální hemodynamické poměry nutí chlopeň těsně naléhat na 
septum. Potíže může vada činit tehdy, pokud dojde ke zvýšení tla-
ku v pravém srdci, což byl právě případ výše zmíněného pacienta 
vlivem úrazu s následnou insuficiencí mitrální chlopně v důsledku 
ruptury šlašinkového vazu.

V dospělosti se lze setkat s trojím typem srdečních vad. Jedná 
se o vady, které nebyly dříve diagnostikovány ani léčeny a jejich no-
sitelé přežili do dospělosti. Dále se jedná o vady diagnostikované 
a léčené již v dětství. Poslední skupinu tvoří stavy v dětství diagnos-
tikované, ale z různých příčin neoperované. Asi u 10 % nemocných 
s vrozenou srdeční vadou se v dospělosti vyvine plicní hyperten-
ze. Vedou k ní jak vady jednoduché (defekt síňového septa, defekt 
komorového septa, otevřená tepenná dučej), tak vady komplexní 
(truncus arteriosus, univentrikulární srdce). K rozvoji bidirekci-
onálního nebo pravolevého proudění v důsledku extrémní plicní 
arteriální hypertenze, která se u těchto nemocných vyvíjí, dochá-
zí asi u 1–2 % nemocných s vrozenou srdeční vadou v dospělos-
ti. V literatuře se uvádí, že vznikne prakticky u všech nemocných 
s truncus arteriosus, u 50 % nemocných s defektem septa komor 
a 10 % pacientů s defektem septa síní. U nemocných s defektem 
septa síní pak vzniká častěji u defektu typu sinus venosus (16 %) 
než v případě defektu typu ostium secundum (4 %). Echokardio-
grafie je klíčovou neinvazivní vyšetřovací metodou, která slouží 

Obr. č. 2: Defekt síňového septa
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vedle průkazu vrozené srdeční vady k posouzení velikosti, tvaru, 
hypertrofie, funkce pravé komory a k odhadu tlaku v plicnici. Pro 
odhad plicní hypertenze je rozhodující dopplerovské echokardio-
logické vyšetření.

Diferenciální diagnostika dušnosti je velmi široká a cesta ke 
stanovení pravé příčiny leckdy svízelná. 
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Nemoci pleury
Kapesní edice nakladatelství Triton nese podtitul Minimum pro praxi. Tento formát má své 

praktické výhody a pochopitelně i nedostatky. K výhodám jistě patří kapesní rozměry, cenová 
i praktická dostupnost a v neposlední řadě i nezbytnost „osekat“ text jen na podstatné informace 
a vynechat vše zbytné.

Autoři publikace dr. Libor Fila, doc. Jaromír Musil a doc. Jan Schützner si pro svou práci vybra-
li nemoci pleury, které systematicky, logicky a uceleně probírají a dokumentují. Vročení publikace 
nejen pneumologům, ale i praktickým lékařům a internistům, umožnilo zpracovat problematiku od 

základu, zachovat návaznost předávaných informací. Logická struktura knihy je jistě velkou předností (od anatomie a fyziologie 
pleury k propedeutice jejích onemocnění a dále charakteristice jednotlivých chorob, resp. jejich skupin) a vyvažuje i v některých 
místech mírnou různorodost kapitol danou zpracováním různými autory.

Ocenit je třeba také množství ilustrací, zvláště RTG snímků. Redakční příprava Kazuistik v pneumologii mne vede k přesvěd-
čení, že obrazové dokumentace u většiny pneumologických onemocnění není nikdy dost. Škoda, že formát publikace neumožnil 
využít je ještě více, např. v kapitole o anatomii pleury.

Závěrem tedy – koupit či nekoupit knihu do své knihovny? Jednoznačně ano. Pneumolog si zřejmě tuto otázku vůbec nepolo-
ží; téma i autoři jsou zajímaví a zárukou dobré knihy. Jste-li internista nebo praktický lékař(ka), doporučuji Nemoci pleury i vám 
– jako šikovný, užitečný, úsporný a dobře zpracovaný přehled klasifikace a léčby onemocnění, se kterým se ve své praxi nemůže-
te nesetkat.

Triton, Praha, 2006, ISBN 80-7254-752-6, 1. vydání, formát 110×152 mm, brož., 154 stran, 179 Kč
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Úvod: 
Mukokély vedlejších dutin nosních jsou pomalu rostoucí be-

nigní retenční cysty vyplněné sterilním hlenovitým obsahem, kte-
ré vznikají v důsledku uzávěru přirozeného ústí dutiny do dutiny 
nosní. Je-li znemožněn odtok sekretu, dochází k jeho hromadění, 
zvětšování mukokély s následným útlakem či dokonce destrukcí 
kostěných stěn dutin a propagací mukokély do okolních struk-
tur (očnice, nitrolebí, měkkých tkání obličeje). Příčinou obtura-
ce jsou chronické zánětlivé změny, trauma, předchozí operační 
výkony, vrozené deformity a jiné stavy způsobující uzavření při-
rozeného ostia.

Nejčastěji se mukokély vyskytují v dutinách frontálních
a v etmoidálních sklípcích. Postižení je zpravidla jednostranné. 
Dojde-li k sekundární bakteriální infekci původně sterilního ob-
sahu, vzniká pyokéla (Andrašovská et al. 2002).

Diagnóza se stanoví na základě klinického vyšetření, RTG ná-
lezu včetně CT vyšetření, v případě podezření na intrakraniální 
expanzi i vyšetření MRI.

Náhle manifestovaná mukokéla

Souhrn:
Mukokély vedlejších dutin nosních nejsou vzácnou klinickou jednotkou. Typické jsou 

svým pomalým růstem. Nejčastěji se vyskytují v souvislosti s přítomností chronických 
zánětlivých změn či předchozí intervence v dané oblasti. V našem sdělení prezentujeme 
dva případy pacientů s diagnózou mukokély, u kterých došlo k rychlému rozvoji přízna-
ků. Je zde popsán standardní vyšetřovací algoritmus a rozdílnost terapeutického řešení 
v závislosti na velikosti mukokély a přítomnosti komplikací.

Summary:
Sudden manifestation of mucocele
Mucoceles of paranasal sinuses are not rare. Typically, they are growing slowly. They 

occur most frequently in a connection with either chronic rhinosinusitis or previous in-
tervention in the paranasal sinus. We present two cases of a mucocele with rapid develo-
pment of clinical signs. We describe standard diagnostic methods and different surgical 
approaches depending on the size of the mucocele and the presence of complications.

Jandová, Z., Kratochvil, V., Kuchynková, Z., Vrabec, P., Plzák, J., Betka, J. Náhle manifestovaná muko-
kéla. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 3, č. 2 – 3: 20 – 23, 2006.

Klíčová slova:
� mukokéla

Key words:
� mucocele

Léčba je chirurgická, buk ze zevního nebo z endonazálního 
přístupu (Iannetti et al. 1997).

V tomto sdělení prezentujeme dva případy náhle manifestova-
né mukokély, z nichž každý vyžadoval jiný chirurgický přístup.

Kazuistika 1:
Koncem října roku 2005 byl na Kliniku ORL a chirurgie hlavy 

a krku 1. LF UK a FN Motol, katedru IPVZ, přijat k hospitalizaci 
– na doporučení Oční kliniky 1. LF UK a VFN – padesátiletý muž 
pro pět týdnů se rozvíjející zhoršování visu a pro diplopii.

Pacient neprodělal žádný úraz hlavy, nepodstoupil operaci 
v oblasti hlavy ani netrpěl záněty vedlejších dutin nosních. Dva 
roky byl sledován pro esenciální hypertenzi, jinak se s ničím váž-
nějším neléčil. Byl silným kuřákem, kouřil 40 cigaret za den.

Při přijetí byla patrná dislokace pravého očního bulbu tem-
porálně a kaudálně a dále protruze bulbu. Hybnost oka nebyla 
výrazněji omezena, vázla pouze elevace. Visus pravého oka – 6/9 
nejlépe s korekcí −0,5 dioptrie, levé oko – 6/9. Dle vyšetření oč-

Zuzana Jandová1, Vít Kratochvil1, Zdenka 
Kuchynková1, Pavel Vrabec1, Jan Plzák1,2,3,
Jan Betka1

1Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Katedra otorinolaryngologie IPVZ, Praha 
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3Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad 2. LF UK, Praha
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ního pozadí byl na fundu edém papily s drobnými hemoragiemi, 
městnáním přibližně jedna dioptrie a bilaterálně byly patrné hy-
pertonické cévní změny. Pacient byl afebrilní, výsledky laborator-
ních vyšetření, zejména ukazatelů zánětu, byly v normě.

Rinoskopicky sliznice klidné, bez sekrece. Byla doplněna ri-
noepifaryngoskopie, kde sliznice v obou nosních průduších klid-
né, bez sekrece, septum přibližně ve střední čáře. Klenba noso-
hltanu byla mírně vyklenutá s hyperplastickou sliznicí v okolí 
tub a hnisavou sekrecí.

Na spádovém pracovišti bylo provedeno CT hlavy, kde byl pa-
trný rozsáhlý frontoetmoidální útvar s propagací přes frontální 
sinus druhostranně, s tlakovou přestavbou, usurací kosti a vy-
klenutím proti duře a periorbitě (obr. č. 1).

Pro podezření na tumor a k vyloučení intrakraniálního šíře-
ní procesu byla doplněna magnetická rezonance hlavy se zamě-
řením na frontální oblast. Byla potvrzena lobulizovaná expan-
zivně se chovající struktura se zřetelnou konturou o velikosti 
42×55×35 mm propagující se směrem do pravé orbity. Po apli-
kaci kontrastní látky se sytil jen úzký lem na periferii útvaru. 
Vzdušnost levé frontální dutiny byla pouze částečně zachována, 
v etmoidálních a sfenoidálních sklípcích byly patrné slizniční 
změny. Výrazněji se kontrastní látkou sytila přilehlá dura v před-
ní jámě lební (obr. č. 2–4). 

Na základě výsledků vyšetření, zejména vzhledem k chybění 
zadní stěny frontálního sinu a obnažení dury, bylo rozhodnuto 
o minimálně invazivním endoskopickém chirurgickém výkonu. 
V případě potvrzení diagnózy tumoru by se jednalo pouze o diag-
nostický výkon. Byla provedena pravostranná endoskopická et-
moidektomie, marsupializace a evakuace cystického útvaru. Dále 
byla provedena supraturbinální antrostomie a prohlédnuta ma-
xilární dutina, jejíž sliznice byla klidná.

Čtvrtý pooperační den proběhla kontrola očního pozadí, kde 
papila pravého oka již v niveau, ale neostrých hranic s mírným 
edémem. Diplopie přetrvávala jen v krajních polohách při po-
hledu do stran.

Obr. č. 1: CT vyšetření (první pacient) 
– defekt v kosti na zadní stěně frontál-
ního sinu

Histologické vyšetření prokázalo diagnózu mukokély.
Dva týdny po propuštění udával pacient při ambulantní kon-

trole ještě intermitentní diplopii, poloha očního bulbu byla stále 
mírně dislokována temporálně a kaudálně. Komunikace do fron-
tální dutiny byla zachována, volně sondovatelná. Při ambulantní 
kontrole měsíc po propuštění byl pacient již bez obtíží.

Obr. č. 2: MRI frontální oblasti (první 
pacient) – transversální řez

Obr. č. 3: MRI frontální oblasti (první 
pacient) – koronární řez

Obr. č. 4: MRI frontální oblasti (první pacient) – sagitál-
ní řez

NÁHLE MANIFESTOVANÁ MUKOKÉLA
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Kazuistika 2:
Druhý pacient, třicetiletý muž, podstoupil v roce 1986 po 

autohavárii trepanaci v levé frontální oblasti pro epidurální he-
matom. Od té doby prodělával přibližně jedenkrát za dva roky 
prolongované záněty vedlejších dutin nosních, které byly řeše-
ny konzervativně. V roce 2002 byla na spádovém pracovišti pro-
vedena operace dle Becka pro akutní zánět levé frontální dutiny, 
poté byl již bez obtíží.

V říjnu 2005 se dostavil na spádové ORL pracoviště s akutní 
pansinusitidou s otokem měkkých tkání frontálně vlevo, s otokem 
obou očních víček, bez diplopie či protruze bulbu.

Byla provedena urgentní reoperace dle Becka se zavedením 
drénu do levé frontální dutiny a evakuací hnisavého sekretu 
z dutiny, nasazena intravenózní antibiotická terapie, opakovaně 
prováděny punkce levé čelistní dutiny. Klinický stav pacienta se 
postupně zlepšoval. V brzkém pooperačním období se ve fron-
toparietální oblasti vytvořila subkutánní fluktuace, která se po 
punkcích opakovaně plnila. Kultivace z punktátu byly negativní. 
Následně provedené CT vyšetření prokázalo zastření všech ved-
lejších dutin nosních vlevo a částečný defekt přední i zadní stěny 
levého frontálního sinu, bez propagace zánětlivého procesu do 
intrakrania (obr. č. 5–6).

Bylo vysloveno podezření na osteomyelitidu kostěného krytu 
levé čelní dutiny a pacient byl přeložen k chirurgickému řešení 
na zdejší kliniku.

Při přijetí afebrilní. Byla provedena rinoepifaryngoskopie, 
kde zjištěno prosáknutí sliznic s hlenovitou sekrecí, septum bez 
výrazné deviace, průduchy omezeně průchodné, nosohltan vol-
ný. Frontoparietálně vlevo byla přítomna subkutánní fluktuace 
o velikosti cca 3 cm v průměru, přestože průchodnost drénu za-
vedeného do frontální dutiny zůstala zachována. Ostatní ORL 
nález v normě. 

Pro suspektní osteomyelitidu byl pacient indikován k revizní 
operaci ze zevního přístupu.

Při operaci byla zjištěna extrémní pneumatizace kosti čel-
ní, nalezen defekt přední stěny dutiny, skrz který se vytlačoval 
hlenovitý jantarový sekret do přilehlých měkkých tkání. Nebyla 
zjištěna komunikace mukokélou vyplněné dutiny s mediální části 
frontální dutiny, do které byl zaveden drén.

Byla provedena evakuace sekretu, revize zadní stěny dutiny, 
kde nalezena obnažená tvrdá plena. Byla snesena sliznice dutiny. 
Dutina byla vyplněna želatinovou houbou napuštěnou gentamy-
cinem. Histologické vyšetření potvrdilo diagnózu mukokély.

Při následných ambulantních kontrolách byl pacient bez ob-
tíží, lokální nález byl příznivý.

Diskuse:
Mukokéla vedlejších dutin nosních je lokálně, ale agresivně 

rostoucí útvar se sterilním hlenovitým obsahem. Příčinou jejího 
vzniku je uzávěr přirozeného vývodu dutiny do dutiny nosní, nej-
častěji v důsledku opakovaných zánětů, nosní polypózy, chirur-
gických výkonů, úrazů, nádorů, mukoviscidózy a anatomických 
anomálií. Následně vzniká retence slizničního sekretu s možným 
šířením do okolí postižených dutin a usurací okolních struktur 
(Salzman et al. 2004).

Nejčastěji se vyskytují v čelních dutinách (60 %) a v čichových 
dutinách (30 %). Mukokéla čelistní dutiny se vyskytuje v 10 %, 
postižení klínové dutiny je vzácné. Mukokély ohraničené na ob-
last vedlejších dutin nosních bývají téměř klinicky němé nebo je 
provází jen nespecifické příznaky jako bolest hlavy, občasný tlak 
v dutině, hnisavá sekrece, pocit napnutí ve tváři, anestezie v ob-
lasti nervus infraorbitalis. 

Při expanzi mukokély do očnice dochází k protruzi bulbu, 
vyklenutí měkkých tkání tváře i očnice, diplopii, chemóze spo-

Obr. č. 5: CT vyšetření (druhý pacient) – zevně zavedený 
drén
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Obr. č. 6: CT vyšetření (druhý pacient) – prosáknutí měk-
kých tkání frontálně vlevo

Fo
to

 z
 a

rc
hi

vu
 a

ut
or

ů

kazupneu_2-3_06.indd   22 5.10.2006   1:13:05



23KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL 2–3/2006

NÁHLE MANIFESTOVANÁ MUKOKÉLA

jivky, poruše visu i oční motility. Samotný proces může dlouho 
probíhat nepozorovaně, bez vzniku diplopie. Někdy nemocného 
na změnu v oblasti oka upozorní až okolí – proto prvním léka-
řem, který pacienta vyšetří, může být i oftalmolog. 

Při šíření do intrakrania hrozí vznik meningitidy až menin-
goencefalitidy, nitrolební hypertenze nebo neurologických pro-
jevů.

Diferenciálně diagnosticky je nutné vyloučit nádory, přede-
vším nádory vedlejších dutin nosních a očnice, encefalokélu, 
jednostrannou endokrinní orbitopatii při tyreotoxikóze, menin-
gokélu a posttraumatické změny a do oblasti vedlejších dutin 
nosních vzácně metastazující karcinomy prsu a ledvin (Slavíček 
et al. 2000; Lešták et al. 1996).

Diagnóza mukokély se stanoví na základě ORL vyšetření včet-
ně rinoendoskopie, RTG a CT vedlejších dutin nosních. V pří-
padě podezření na intrakraniální propagaci je indikována i MRI 
(Markalous et al. 2000). 

V chirurgickém řešení mukokély existují dva základní chirur-
gické postupy – endonazální přístup a přístup zevní, popřípadě 
jejich kombinace. V případě potřeby je pak nutná i interdiscipli-
nární spolupráce otorinolaryngologa s neurochirurgem a oftalmo-
logem. Oba přístupy mají svá indikační kritéria, výhody i nevýho-
dy. Na dvou našich pacientech s klinicky náhle manifestovanou 
mukokélou jsme prezentovali různý způsob chirurgického řešení 
(Bockmuehl et al. 2005).

V prvním případě byl indikován endoskopický endonazální 
přístup, jehož výhodou je minimální invazivita a dobrý kosmetic-
ký výsledek spolu s dobrým efektem klinickým. V tomto případě 
zasahujeme v oblasti ostia dutiny, tedy v místě, kam směřuje mu-
kociliární transport a je proto klíčové pro správnou funkci dutiny. 
Nevýhodou je pak nedostupnost některých oblastí vedlejší dutiny 
nosní, například laterálních partií čelních dutin, zejména v pří-
padě anatomických anomálií, jako jsou septa v dutinách. Tento 
přístup je také nevhodný při intrakraniálních komplikacích.

V případě druhém, vzhledem k rozsahu procesu, suspekci na 
osteomyelitidu levé čelní dutiny a nedostupnosti procesu endo-
skopicky, byl primárně indikován přístup zevní. Jeho předností je 
přehledné operační pole, možnost ošetřit oblasti nedosažitelné 
endoskopicky. Nevýhodou je horší kosmetický výsledek.

Závěr:
Ačkoliv je pro mukokélu typický pomalý růst s pozvolnou 

progresí klinického nálezu, u obou výše zmíněných pacientů se 
jednalo o poměrně rychlý rozvoj onemocnění. Klinické příznaky 
se rozvíjely pouze několik týdnů. Chirurgický přístup byl zvolen 
v závislosti na rozsahu procesu. Přístup ovlivnilo i podezření na 
přítomnost komplikací a také to, že u druhého pacienta byl již 
v minulosti zevní přístup použit.

Zvláštní poděkování za zapůjčení obrazové dokumentace pa-
tří MUDr. Lisému z Kliniky zobrazovacích metod FN Motol a ra-
diodiagnostickému oddělení nemocnice v Kolíně a Chrudimi. Za 
spolupráci děkujeme pracovníkům Oční kliniky 1. LF UK a VFN.
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Souhrn:
Autoři popisují vzácný případ prvního projevu hepatocelulárního karcinomu formou 

metastazování do sterna, ke kterému došlo při nedostatečné dispenzarizaci pacienta 
s prokázanou hepatitidou C. Neuspokojivé zhodnocení prvních projevů onemocnění 
pak mělo fatální následky pro nemocného.

Summary:
Sternal metastasis as the first symptom of the hepatocellular carcinoma
The authors present a rare case of the first symptom of the hepatocellular carcino-

ma presented as sternal metastasis in a patient with diagnosed hepatitis C who has not 
been adequately supervised. Inadequate assessment of the first symptoms of the disea-
se resulted in a fatal outcome.

Šimánek, V., Třeška, V., Mukenšnábl, P., Fikrle, A., Klečka, J., Skalický, T., Sutnar, A., Špidlen, V., Vo-
dička, J., Šafránek, J. Metastáza sterna jako první projev hepatocelulárního karcinomu. Kazuistiky v aler-
gologii, pneumologii a ORL 3, č. 2 – 3: 24 – 27, 2006.
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Tomáš Skalický1, Alan Sutnar1, Vladimír 
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1Chirurgická klinika FN Plzeň
2Šiklův patologicko-anatomický ústav FN Plzeň
3Oddělení nukleární medicíny FN Plzeň

Úvod:
Hepatocelulární karcinom (hepatom, HCC) patří k malignitám s vy-

sokým výskytem a současně se jedná o nejčastější maligní tumor 
jater. Na jeho zvyšující se incidenci se zejména v západní Evropě 
podílí nárůst onemocnění virovou hepatitidou C (HCV).

HCC je typický svojí agresivitou; metastazuje do plic, nitro-
břišních orgánů, skeletu, vzácně do jiných oblastí (skeletálních 
svalů), přičemž metastázy jsou známkou špatné prognózy. Nelé-
čený HCC končí smrtí nemocného v průměru za 2–3 měsíce. Zá-
kladní léčebnou metodou HCC je chirurgická resekce. V případě 
léčby metastáz je limitující možnost ovlivnění základního ložis-
ka (Skalický et Třeška 2004; Černý et al. 1996; Wu et al. 2006; 
Koike et al. 2005).

Kazuistika:
57letý pacient, který v předchorobí v roce 1993 prodělal hepa-

titidu C, dále bez dispenzarizace. Na podzim roku 2004 si začal stě-

Obr. č. 1: CT hrudníku prokazující tumorózní destrukci ster-
na s propagací do mediastina 
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METASTÁZA STERNA JAKO PRVNÍ PROJEV HEPATOCELULÁRNÍHO KARCINOMU

žovat na pálivou bolest za sternem. Při atace kašle pocítil „prasknutí 
v oblasti sterna“. Primárně byl vyšetřen praktickým lékařem, který 
neshledal žádnou patologii a ordinoval užívání analgetik. V průbě-
hu dvou měsíců si pacient všiml rezistence v oblasti přední stěny 
hrudní. Praktickým lékařem byl odeslán do chirurgické ambulan-
ce spádové nemocnice, kde chirurg provedl excizi části tumoru. 
Ložisko nebylo odesláno k histologickému vyšetření pro diagnos-
tický závěr „makroskopického vzhledu svaloviny“. V dalším prů-
běhu došlo k progresi velikosti ložiska, které již postihovalo celé 
sternum, proto byl pacient odeslán na chirurgické oddělení jiné 
nemocnice. Zde byla provedena druhá biopsie a vzorek byl odeslán 
na histologické vyšetření s nálezem intramuskulárního lipomu. Pro 

další progresi velikosti ložiska bylo spá-
dovým chirurgem indikováno vyšetření 
hrudníku počítačovou tomografií (CT) 
s nálezem rozsáhlé rezistence velikosti 
14×6×7 cm s destrukcí sterna a propa-
gací do mediastina (obr. č. 1). Pacient byl 
přijat na chirurgickou kliniku FN Plzeň; 
při přijetí zjištěna rozsáhlá, tuhá, nepra-
videlná, bolestivá rezistence přední stě-
ny hrudní (obr. č. 2). V celkové anestezii 
byla provedena řádná biopsie s perope-
račním vyšetřením jednoznačně malig-
ního ložiska. Histologické vyšetření pro-
kázalo metastázu solidně trabekulárního 
karcinomu, který výrazně imituje jaterní 
parenchym, mitotická aktivita (MIB1) 
5–10 % nádorových buněk, zcela ojedi-
něle zachyceny mezi trámci bílkovin-
né globule, produkce žluči nenalezena. 
Imunohistochemické vyšetření potvrdilo 
metastázu hepatocelulárního karcinomu 
do sterna (obr. č. 3, 4). 

Byla provedena pozitronová emisní tomografie s počítačovou 
tomografií (PET/CT) s nálezem difuzně rostoucího HCC vychá-
zejícího z pravého jaterního laloku s invazí do portální žíly (VP), 
mnohočetná generalizace do skeletu. Portální hypertenze s převa-
žujícím centrifugálním kolaterálním oběhem (obr. č. 5). 

Nález hodnocen jako inoperabilní a pacient předán do péče 
onkologického oddělení. Vzhledem k hrozící perforaci tumorózní 
expanze přední stěny hrudní byla indikována a je prováděna pouze 
paliativní radioterapie ložiska; jinak nález hodnocen jako infaustní, 
další terapie indikována pouze symptomatická. V současné době 
pacient užívá vysoké dávky analgetik pro bolesti přední stěny hrud-
ní a obou ramen.

Obr. č. 3: Solidně trabekulární způsob růstu karcinomu 
s mírnou jadernou polymorfií nádorových buněk. Struktura 
tumoru výrazně napodobuje vzhled jaterního parenchymu 
(barvení: hematoxylin-eosin) 

Obr. č. 4: Imunohistochemická reakce s protilátkou proti α1 
antitrypsinu (hnědé zabarvení) jako jedna z charakteristic-
kých reakcí pro hepatocelulární karcinom

Obr. č. 2: Deformace přední hrudní stěny metastázou hepatocelulárního karcinomu 
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Diskuse:
Hepatocelulární karcinom (hepatom, HCC) patří z celosvětového 

hlediska k nejčastějším malignitám s ročním výskytem kolem 1 mi-
lionu nových případů. Současně se jedná o nejčastější maligní tumor 
jater (80 %). Častěji postihuje mužskou populaci (4–8:1).

Typický pro hepatocelulární karcinom je jeho geografický výskyt s ma-
ximem případů v oblasti jihovýchodní Asie – 76 %. Přesto i v západní 
Evropě jeho incidence postupně narůstá – za posledních 10–15 let se 
zvýšila téměř o 80 %. Za příčinu stoupající incidence HCC lze zřejmě 
považovat vyšší výskyt hepatitidy C (HCV) a dalších rizikových fak-
torů, na druhé straně se na nárůstu incidence může podílet častější 
záchyt díky novým screeningovým a diagnostickým metodám.

Hepatocelulární karcinom je typický svojí agresivitou, neléčený 
končí smrtí nemocného v průměru za 2–3 měsíce.

Nejčastěji (v 90 %) vzniká HCC na podkladě hepatitidy typu B, 
C a jaterní cirhózy. Vysoce rizikovou skupinu tvoří zejména nemocní 
s chronickou séropozitivitou pro HBsAg. Pravděpodobným momen-
tem vzniku malignity je regenerační fáze jaterní cirhózy.

Symptomatologie nastupuje opožděně, a to v době velkého, často 
již hmatného tumoru (20 %). K celkovým příznakům patří obecně 
známky maligních tumorů – zvýšená únavnost (60 %), nechutenství 
(80 %), hubnutí (80 %); při velkém tumoru nebo mnohočetných 
ložiscích v játrech pak pocit tlaku v pravém podžebří, bolesti pra-
vého ramene, ikterus a subfebrilie (30 %), které často vznikají na 
podkladě nekrózy a rozpadu jaterních ložisek. Vznik ascitu a ikteru, 
stejně jako přítomnost metastáz je již známkou velmi pokročilého 
procesu. Asi u 10 % nemocných se HCC manifestuje krvácením do 
gastrointestinálního traktu.

Základním vyšetřením je vyšetření klinické a anamnéza. Můžeme 
zjistit přítomnost metabolické poruchy nebo některého z predis-
ponujících faktorů vzniku hepatocelulárního karcinomu – léčenou 
nebo diagnostikovanou cirhózu jaterní či prodělanou hepatitidu B, 
C. Při klinickém vyšetření můžeme nalézt zvětšená játra nebo re-
zistenci v pravém podžebří.

Laboratorním vyšetřením zjišZujeme elevaci alfa-fetoproteinu 
(AFP). Pro diagnózu metastázy hepatocelulárního karcinomu do 
skeletu se dnes zkouší využití detekce osteopontinu (OPN), fosfo-
rylovaného glykoproteinu, který je secernován při tumorogenezi, 
progresi, invazi a metastazování karcinomu (Cui et al. 2006).

Pro přesnou diagnostiku a lokalizaci HCC využíváme radiolo-
gická vyšetření – ultrasonografii (USG), spirální výpočetní tomo-
grafii (SCT) s kontrastní látkou a magnetickou rezonanci (MRI). 
Při diferenciálně diagnostických rozpacích provádíme CT angiogra-
fii (portografii) nebo klasickou angiografii, i když v dnešní době 
je tato na některých pracovištích nahrazována CT multidetekčním 
vyšetřením. Při podezření na metastázy je vhodné k jejich detek-
ci použít pozitronovou emisní tomografii (PET/CT) (Skalický et 
Třeška 2004; Černý et al. 1996; Talwalkar et al. 2004).

Základní léčebnou metodou hepatocelulárního karcinomu je chirurgic-
ká resekce. Hlavním kritériem pro chirurgickou resekci je rozsah 
tumoru, biologický stav nemocného a stupeň jaterní rezervy.

Transplantace jater je variantou léčby zejména u pacientů 
s cirhózou a HCC. Má však svá přísná indikační kritéria.

K dalším léčebným možnostem, zejména tam, kde není tumor 
radikálně odstranitelný, patří lokální aplikace 95% ethanolu do lo-
žiska tumoru pod USG kontrolou, která způsobuje nekrózu tumo-
ru, případně použití jiných metod – radiofrekvenční ablace (RFA), 
microwave koagulace a laserová ablační metoda.

V případě metastáz HCC do plic a skeletu jsou tyto indikovány 
k odstranění v případě možnosti ovlivnění základního ložiska.

Výsledky chirurgické léčby hepatocelulárního karcinomu se v poslední 
dekádě výrazně změnily. Jednoleté přežití nemocných po radikál-
ním resekčním výkonu je v rozmezí 58–100 %, pětileté 20–26 %. 
Při použití ablačních metod je jednoroční přežití 80–90 % a pětile-
té 15–20 %. Důležitým předpokladem pro úspěšnou chirurgickou 
léčbu HCC je jeho včasný záchyt ještě v operabilním stadiu. Proto 
nemocní s hepatitidou B, C vyžadují přísnou dispenzární péči cíle-
nou na včasné odhalení HCC (Skalický et Třeška 2004; Vyhnánek 
et al. 2002; Sutnar et al. 2004).

Závěr:
Udávaný případ je zcela raritní jak z hlediska primárního projevu 

metastázy hepatocelulárního karcinomu, tak z hlediska jejího výsky-
tu. Současně je nutno zdůraznit závažné chyby nejen praktického 
lékaře, ale i chirurgů. Bohužel nemocný s pozitivitou hepatitidy C 
nebyl dostatečně dispenzarizován. První příznaky metastazujícího 
procesu nebyly praktickým lékařem dostatečně zhodnoceny, i když 
diferenciální diagnostika byla právě zde velmi obtížná. Závažnou 
chybou je však neprovedení histologického vyšetření u první bio-
psie na chirurgickém pracovišti a stejně tak nevalidní vzorek při 
druhém bioptickém odběru.

V případě, že by nedošlo k výše uvedeným závažným diagnos-
tickým nedostatkům, mohla být diagnóza metastázy hepatocelu-
lárního karcinomu do sterna zjištěna ve stadiu, které by umožnilo 

Obr. č. 5: PET/CT hrudníku prokazující tumorózní expanzi 
sterna a přední stěny hrudní, osteolytická ložiska v oblasti 
těla krčního obratle 3, 4; hrudního obratle 5, 10; bederního 
obratle 4; trnu bederního obratle 3 a kosti křížové
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chirurgické řešení jak metastázy, tak základního ložiska. Nemocný 
by pak měl větší šanci na dlouhodobé přežití.
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METASTÁZA STERNA JAKO PRVNÍ PROJEV HEPATOCELULÁRNÍHO KARCINOMU

Václav Hořejší, Jiřina Bartůňková

Základy imunologie
Autoři knihy, profesoři Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR a Ústavu imunologie 

2. LF UK a FN Motol v Praze, přistoupili po předchozích vydáních (1999, 2002) k jejímu přepra-
cování se záměrem poskytnout souhrnné informace o složkách a funkcích imunitního systému 
a upravit, respektive doplnit pasáže týkající se nejnovějších poznatků v oboru. Dílo má charakter 
studijního materiálu zejména v kurzech imunologie na lékařských a přírodovědeckých fakultách, 
dobře však poslouží každému, kdo pociZuje potřebu aktuálně se zorientovat a prohlubovat své zna-
losti v imunologii.

Text je členěn do 21 kapitol a zájemce v každé z nich najde řadu poznatků, jimiž rád doplní své 
znalosti. Spíše jen na ukázku uvádíme obsah poslední kapitoly, nazvané Možnosti terapeutických zásahů do imunitního systé-
mu, která by mohla být zajímavá pro lékaře první linie i specialisty: Kauzální léčba – Transplantace kmenových buněk – Genová terapie 
– Substituční léčba – Nespecifická imunomodulační léčba – Nespecifická imunosupresivní léčba – Protizánětlivá a antialergická léčba – Nespe-
cifická imunostimulační léčba – Antigenně specifická imunomodulační léčba – Aktivní imunizace (vakcinace) – Pasivní imunizace – Specifická 
imunosuprese. 

Autorský výklad ilustruje padesát dva obrázků, doplňuje ho třiadvacet tabulek a přehledná klasifikace CD molekul. Pomoc-
ný aparát tvoří šestistránkový slovníček zkratek a desetistránkový rejstřík. V chronologickém přehledu jsou uvedena významná 
jména a data spojená s vývojem imunologie. Doporučená literatura uvádí devět knižních titulů vydaných v anglickém jazyce, šest 
v českém jazyce a elektronickou verzi přednášek z imunologie na webu.

Triton, Praha, 2005, ISBN 80-7254-686-4, 3. vydání, formát A5, brož., 280 stran
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Ohlédnutí

Obr. č. 1: 13. Luhačovické dny (Luhačovice, 24.–25. 3.) tradič-
ně spojovaly alergology, pneumology a balneology na společ-
ném jednání (doc. MUDr. Vít Petrů, CSc., předseda ČSAKI)

Obr. č. 2: Venku ještě ležel sníh…

Obr. č. 3: … ale uvnitř se již ohnivě diskutovalo
(prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc.)

Obr. č. 4: … nebo také vzpomínalo na doby dávno minulé 
(Luhačovická vzduchoplavba)

Obr. č. 5: XIII. kongres České a Slovenské pneumologické 
a ftizeologické společnosti (Hradec Králové, 15.–18. 6.) při-
nesl řadu odborných podnětů (předsedající prof. MUDr. Eva 
Rozborilová, CSc. a prim. MUDr. Stanislav Kos)

Obr. č. 6: Krom hlav-
ního jednání bylo 
možné sledovat také 
paralelní program pro 
sestry nebo navštívit 
posterovou sekci

Obr. č. 7: Naše nakla-
datelství zde křtem 
představilo novou 
knihu MUDr. Milana 
Teřla a MUDr. Ondře-
je Rybníčka – Asthma 
bronchiale v příčinách 
a klinických obrazech
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XIII. sjezd internistů
Brno 1. – 4. 11. 2006

STŘEDA 1. 11.

Zahajovací program 

SÁL A SÁL B SÁL C

ČTVRTEK 2. 11.

8:30 – 9:30 Kardiologie Chemoterapie Metabolismus

9:30 – 10:30 Kardiologie Obezitologie Enter. + parent. výživa

11:00 – 12:00 Blok ČIS Gerontologie Orgánové transplantace

12:00 – 13:00 Blok SIS Gerontologie Angiologie

13:00 – 14:00 Oběd

14.00 – 15:00 Gastroenterologie Onkologie Pneumologie

15:00 – 16:00 Gastroenterologie Onkologie Pneumologie

16:30 – 17:15 Amb. internisté Endokrinologie Varia I.

17:15 – 18:00 Amb. internisté Endokrinologie Varia II.

PÁTEK 3. 11.

8:30 – 9:30 Prevent. kardiologie Diabetologie Sestry I.

9:30 – 10:30 Kar. farmakoterapie Diabetologie Sestry II.

11:00 – 12:00 Hypertenze Ateroskleróza Sestry III.

12:00 – 13:00 Hypertenze Hepatologie Sestry IV.

13:00 – 14:00 Oběd

14:00 – 15:00 Firemní symposia Firemní symposia Firemní symposia

15:00 – 16:00 Firemní symposia Firemní symposia Firemní symposia

16:30 – 17:15 Firemní symposia Firemní symposia Firemní symposia

17:15 – 18:00 Firemní symposia Firemní symposia Firemní symposia

SOBOTA 4. 11.

8:30 – 9:30 Nefrologie Praktičtí lékaři Hematologie

9:30 – 10:30 Nefrologie Praktičtí lékaři Hematologie

11:00 – 12:00 Revmatologie Varia III. Varia IV.

12:00 Zakončení sjezdu

Předběžný program:

Ve dnech 1. až 4. listopadu 2006 se v pavilonu E brněnského výstaviště usku-
teční XIII. sjezd internistů. Česká internistická společnost ČLS JEP, která je ofi-
ciálním pořadatelem kongresu, delegovala pětičlenný organizační a programový 
výbor v čele s doc. MUDr. Miroslavem Součkem, CSc. Technické a organizační 
zajištění sjezdu má na starosti společnost Veletrhy Brno, a.  s. (bližší kontakt na 
internetových stránkách sjezdu). Program sjezdu zahrne základní obory a pod-
obory vnitřního lékařství, mezi jinými tak bude možné vyslechnout přednášky 
z kardiologie, pneumologie, diabetologie a endokrinologie, gerontologie, nefro-
logie i hematologie a další. Samostatná sekce je tradičně věnována jednání zdra-
votních sester oboru.

Podrobné informace: http://www.internist2006.cz
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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. 5. díl – Tuberkulóza. 
Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 3, č. 2 – 3: 30 –31, 2006. Klíčová slova:

� tuberkulóza
� flexibilní bronchoskopie 

(FOB)
� bronchoskopické nálezy

Keywords:
� tuberculosis
� flexible bronchoscopy 

(FOB)
� bronchoscopic findingsPřípad 10.

70letá pacientka, v roce 1995 léčená antituberkulotiky pro syndrom středního laloku a tuber-
kulózu nitrohrudních lymfatických uzlin. Bakteriologické vyšetření na BK bylo negativní. 

V červnu 2000 opakovaně hospitalizována pro teploty až 39 °C, pocení, kašel bez expektorace 
a bolesti podél obou žeberních oblouků. S dobrým efektem – ústupem obtíží – léčena Zinnatem.

U nás vyšetřena 10. července 2000. Na RTG dokumentaci (přehledný snímek a pravý boční 
snímek hrudníku ze 3. května 2000) jsou hilové kalcifikáty a změny charakteru syndromu střed-
ního laloku.

Pod hlavní bifurkací jsou patrny výrazné slizniční změny – longitudinální řasení směřující do 
pravého hlavního bronchu a pigmentace na mediálním úbočí (obr. 10/1). Pigmentace jsou čet-
né, v obou bronchiálních systémech. V obou hlavních průduškách – vlevo (obr. 10/2), vpravo 
i ve spojném bronchu (obr. 10/3) jsou slizniční změny až granulačního charakteru. Difuzně jsou 
přítomny bronchitické zánětlivé změny – zarudnutí, edematózní prosáknutí a překrvení sliznice 
(obr. 10/1, 2, 3, 4). Střední lobární bronchus je štěrbinovitě zúžený, směrem do periferie uzavře-
ný (stenózující typ).

5. díl – Tuberkulóza
Už v prvním dílu jsme zmínili variabilitu bronchoskopických nálezů při tuberkulóze nebo 

v „post-tuberkulózním terénu“. Následující případ, u něhož jsme viděli celou řadu endobron-
chiálních změn – granulace, nespecifické bronchitické změny i antrakofibrotické pigmentace 
(Rikimaru et al. 1994; podrobně viz 1. díl – Tuberkulóza, Kazuistiky v pneumologii 2, č. 2: 
15–17, 2005), tuto pestrost nálezů jen potvrzuje.

Obr. 10/1 Obr. 10/2 Obr. 10/3 Obr. 10/4
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Obr. 10/1, 4: Hlavní carina, 
hlavní bronchy
Obr. 10/2: Levý hlavní bron-
chus, periferně interlobární 
větvení
Obr. 10/3: Pravý hlavní bron-
chus + odstup horního lobární-
ho bronchu a spojný bronchus

Aspiráty i výplachy na cytologii a na BK byly negativní. Nález uzavřen jako akutní exacerbace chronické bronchitidy přeléčené Zinnatem, 
s posttuberkulózními změnami v rentgenovém a endobronchiálním obrazu. – Pacientka je trvale sledována ve spádové TRN ambulanci.
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ZAJÍMAVÉ BRONCHOLOGICKÉ (A MORFOLOGICKÉ) NÁLEZY

Dříve časté postižení jiných oddílů dýchacích cest než průdušnice a průdušek je dnes vzácné. Další případ jeden z takových „raritních“ 
nálezů přibližuje.

Případ 11.
52letá pacientka, dělnice, nekuřačka. Pro bolesti zubů a nález prominující granulace při kořeni jazyka vlevo, znemožňující až mluvení, 

byla opakovaně provedena excize a histologicky verifikován specifický proces (obr. 11/1–4, 11/5). Mantoux II 18 mm, specifické protilátky 
IgG A60 pozitivní.

Před léčbou Suralem bylo provedeno oční vyšetření s nálezem podezřelým ze specifického zánětu sítnice.
Přehledný snímek plic byl bez patologického nálezu, laryngeální výtěry na BK mikroskopicky i kultivačně negativní.

Obr. 11/1 Obr. 11/2 Obr. 11/3 Obr. 11/4
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Literatura:
Homolka, J. Pneumologie. Vnitřní lékařství. Svazek III. Praha: Galén – Karoli-
num, 2001.
Rikimaru, T., Tanaka, Y., Ochikawa, Y., Oizumi, K. Endoscopy classification of tra-
cheobronchial tuberculosis with heating process. Chest 105, 1: 318–319, 1994.
Udaya, B. S. Prakash (ed.) Bronchoscopy. New York: Raven Press, 1994.

Pacientka byla léčena čtyřkombinací antituberkulotik – Nidrazid, Rifadin, 
Sural, Streptomycin. Po třech měsících ústavního léčení byla propuštěna do am-
bulantní léčby dvojkombinací Nidrazid + Rifadin, s doporučením následných 
pravidelných ORL a očních kontrolních vyšetření.

Obr. 11/5
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Monografie na aktuální téma
Vilém Danzig

Již první pohled na obálku monografie prof. Tkáčové „Spánkové 
apnoe a ochorenia kardiovaskulárneho systému“ odhalí zásadní vý-
jimečnost této knihy – je psána slovensky a vydána v pražském Ga-
lénu. Nemohla mě následně nenapadnout otázka, zdali současná ge-
nerace českých lékařů bude schopna ve „slovenčině“ číst a studovat. 
Odpověděl jsem si sám a rychle: a^ chceme nebo nechceme, určitě je 
u nás početná množina lékařů středního a staršího věku, jejichž zna-
lost angličtiny neumožňuje plynulou práci se zahraniční literaturou. 
A pro celou tuto skupinu bude možnost získání nejnovějších infor-
mací o aktuálním tématu ve slovenském jazyce určitě přínosem.

Právě aktuálnost tématu, která je vždy předpokladem úspěchu, 
je mimořádnou devizou předkládané monografie. Vždy^ problema-
tika spánkové apnoe se dle některých studií dotýká při započtení 
lehkých forem až čtvrtiny dospělých mužů. Spánkové laboratoře již 
dnes začínají růst jako houby po dešti a další rozvoj spánkové me-
dicíny je zřejmě zaručen – jednak díky skutečnosti, že obstrukční 
spánková apnoe (OSA) je těžce poddiagnostikovanou jednotkou, 
jednak proto, že základním rizikovým faktorem tohoto onemocnění 
je obezita, jejíž prevalence je celosvětově na vzestupu.

První, co mě jako kardiologa napadlo, byla otázka, nakolik se 
pneumoložka, přednostka košické Kliniky pneumologie a ftizeo-
logie, tj. velké plicní kliniky se širokým záběrem, bude opravdu 
držet tématu – tedy vztahu spánkové apnoe a onemocnění kardio-
vaskulárního systému. Tyto obavy se však ukázaly jako zcela zby-
tečné. První kapitola, která je jakýmsi obecným úvodem, není dle 
mého soudu o nic delší, než bylo nezbytné; navíc je již v úvodních 
(pato)fyziologických statích kladen důraz na vliv spánku na kardio-
vaskulární systém.

Následuje kapitola o patofyziologii kardiovaskulárních důsledků 
obstrukční spánkové apnoe, která je rozdělena na důsledky akutní 
a chronické. Mimořádně cennou se jeví podkapitola o vztahu k he-
mokoagulačním pochodům, funkci endotelu a aterogenezi, která 
je dokladem skutečnosti, že autorka nezůstává na povrchu, ale má 
naopak hluboké znalosti také v oblastech, které se zdají být pneu-
mologii vzdálené.

Třetí kapitola pojednává o vztahu obstrukční spánkové apnoe 
a jednotlivých kardiovaskulárních onemocnění – či přesněji kardio-
cerebrovaskulárních onemocnění. Asi 8 stránek je věnováno právě 
cerebrovaskulární problematice, a to s jasným klinickým výstupem: 
pátrat po přítomnosti spánkové apnoe u nemocných po překona-
né CMP je vhodné a v případě klinického podezření na přítomnost 
obstrukční spánkové apnoe je to přímo doporučený postup. Pokud 
bych se měl omezit na jeden jediný zásadní poznatek z monogra-
fie, citoval bych asi ze strany 90: „OSA je najčastejšou príčinou sekun-
dárnej artériovej hypertenze“. Jedná se o tvrzení vpravdě revoluční, 
které je však v současnosti obecně stále jednoznačněji přijímáno. 
Praktický dopad má doporučení k opakované 24hodinové ambu-

lantní monitoraci krevního tlaku u nemocných, kteří jsou v době 
stanovení diagnózy normotenzní.

V závěru třetí kapitoly je dopodrobna zpracovaná sta^ o vztahu 
obstrukční spánkové apnoe a srdečního selhání, která logicky před-
chází závěrečné kapitole. Ta pojednává o centrální formě spánkové 
apnoe, která je častým důsledkem srdečního selhání zejména v jeho 
pokročilejší fázi. Existence smíšených forem je potom dokladem 
pověstného uzavírajícího se kruhu, kdy spánková obstrukce přispívá 
k rozvoji kardiopatie, která může vyústit v srdeční selhání a to ná-
sledně prohlubuje poruchy dýchání a komplikuje celou situaci.

Vyjadřovat se ke kvalitě textu a zpracování publikace je sko-
ro zbytečné. Stačí se podívat na jméno nakladatelství a recenzen-
ta a vše je jasné – prof. Petrášek je znám jako přísný, ale zároveň 
nesmírně poctivý a pečlivý recenzent, který vždy vyvine maximál-
ní úsilí, aby kniha, pod níž je spolupodepsán, byla nejen dle jeho 
představ, ale následně i dle představ nakladatele a všech, kteří s ní 
budou přicházet do styku. I z „národnostního“ pohledu bylo velmi 
taktické zvolit za recenzenta Čecha, navíc všeobecně uznávaného 
odborníka – profesora pražské 1. lékařské fakulty. Za mimořádně 
přínosné považuji zařazení barevně odlišených odstavců s klíčový-
mi fakty u každé kapitoly.

Dá-li se knize něco vytknout, tak snad jedině přílišná skromnost 
autorky při výčtu odborností, kterým je monografie určena. Užije ji to-
tiž nejen pneumolog, kardiolog a všeobecný internista, ale i neurolog 
(spánková laboratoř VFN a 1. LF UK v Praze je právě při Hennerově 
neurologické klinice), obezitolog, otorinolaryngolog a možná mnozí 
další. Spánková medicína je totiž vskutku multidisciplinárním obo-
rem, tak jako spánková apnoe sama má mnohé projevy a důsledky. 
Přesto: v populacích, kde jsou onemocnění kardiovaskulárního apa-
rátu vedoucí příčinou úmrtnosti, se její vztah ke kardiovaskulárním 
onemocněním jeví jako klíčový. Právě tímto vztahem se mimořádně 
zdařilá publikace prof. Tkáčové s úspěchem zabývá.

Ružena Tkáčová
Spánkové apnoe a ochorenia 
kardiovaskulárneho systému
Galén, Praha, 2006
ISBN 80-72624-12-1
brož., 194 stran, 190 Kč

Recenze

MUDr. Vilém Danzig, PhD.
Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN , Praha
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Funkční vyšetření plic – test

Stručná anamnéza:
55letá žena, 166 cm, 120 kg, nekuřačka, kuchařka. Stěžuje si 

na dva roky trvající námahovou dušnost, léčí se pro hypertenzní 
chorobu,  pravidelně užívá Moduretic, TK při vyšetření 140/90. Pro 
dechové potíže brala Euphyllin. Na cílený dotaz udává, že ve 20 
letech dostávala vakcíny pro alergickou rýmu. V minulosti neměla 
provedeno funkční vyšetření plic.

Námahová dušnost 55leté ženy
Jarmila Fišerová

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

Graf č. 1: Křivka průtok– objem

n.h. změř. % n.h.

FVC (l) 3,03 3,1 102

FEV1 (l) 2,58 2,63 102

FEV1 % FVC 79 85

PEF (l/s) 6,37 6,19 97

MEF50 (l/s) 3,85 3,26 88

MEF25 (l/s) 1,48 1,32 90

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

Zadání: 
a) Prove`te zhodnocení křivky průtok– objem.
b) Budete indikovat další vyšetření plicních funkcí, která?

Hodnocení testu viz str. 34.
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Funkční vyšetření plic – test

před BDT po BDT

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

SVC (l) 3,14 2,86 91 3,63 116 27

FVC (l) 3,03 3,1 102 3,65 120 18

FEV1 (l) 2,85 2,63 102 3,06 118 16

FEV1 / FVC % 79 85 84

IC 2,39 2,39 100 2,97 124 24

PEF (l/s) 6,37 6,19 97 6,59 103 6

MEF50 (l/s) 3,85 3,26 85 5,68 147 74

MEF25 (l/s) 1,48 1,32 90 2,58 174 95

sRAW (kPa.s) do 1,0 2,42 0,95 -61

RV (plet)(l) 1,88 3,39 180 2,64 140 -22

TLC (l) 5,17 6,25 121 6,27 121 0

RV/ TLC % 38 54 42 -22

Hodnocení:
Všechny naměřené hodnoty jsou v mezích normálních hodnot, 

nejsou známky obstrukce v dýchacích cestách. Vzhledem k náma-
hové dušnosti a údaji o alergickém onemocnění indikujeme další 
vyšetření.

Doporučená vyšetření:
a)  bronchodilatační test (BDT)
b)  celotělová pletyzmografie k určení odporů a nepřímo mě-

řitelných objemů a kapacit

Tab. č. 2 a grafy č. 2: Křivka průtok–objem, křivka objem–čas, celotělová pletyzmografie, bronchodilatační test (za 30 minut po 
400 µg salbutamolu přes nástavec) – naměřené hodnoty a grafy

Legenda: SVC – klidová vitální kapacita, FVC – usilovná vitální kapacita, FEV1 – usi-
lovně vydechnutý objem za 1. vteřinu, IC – inspirační kapacita, PEF – vrcholový vý-
dechový průtok, MEF50, MEF25 – maximální výdechové průtoky na úrovni 50 a 25% 
FVC, sRaw – specifický odpor dýchacích cest (sRaw=Raw.TGV), RV – reziduální ob-
jem, TLC – totální plicní kapacita

Závěry pro praxi:
1.  Pokud pacientka udávala dechové potíže, měla by mít pro-

vedenu spirometrii.
2.  Přestože naměřené hodnoty byly v mezích normy, provedli 

jsme bronchodilatační test pro:
� udávané potíže (dušnost, dráždivý kašel)
� pozitivní alergickou anamnézu
� jde o první vyšetření plicních funkcí (neznáme optimál-

ní hodnoty, mohou být nad 100 % n.h.)
3.  Spirometrické hodnoty mohou být v mezích normy, ale ce-

lotělovou pletyzmografií zjistíme zvýšené odpory a známky 
plicní hyperinflace – celotělová pletyzmografie je významná 
pro časnou diagnostiku obstrukce v dýchacích cestách.

4.  Změnu dynamické hyperinflace můžeme pozorovat i z kli-

Hodnocení doplňujících vyšetření:
Dle celotělové pletyzmografie je patrné zvýšení odporů v dý-

chacích cestách, mírně zvýšená hodnota RV a poměru RV/TLC % 
svědčí pro lehkou hyperinflaci.

Po podání salbutamolu 400 µg došlo k vzestupu FEV1   o 16 % 
(430 ml), normalizaci odporů a ústupu hyperinflace. Bronchodila-
tační test je pozitivní. Je přítomná zvýšená bronchiální reaktivita.
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Funkční vyšetření plic – test

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

dové spirometrie – po bronchodilatačním testu dojde k vze-
stupu IC a IVC.

Anamnéza, zvýšení odporů v dýchacích cestách, lehká hyper-
inflace, zvýšená bronchiální reaktivita (pozitivní BDT) svědčí pro 
dg. Asthma bronchiale.  

František Salajka

Hodnocení kvality života 
u nemocných s bronchiální obstrukcí

Všichni o ní hovoří. Najdeme ji v každé studii, hodnocení, srovnání. QoL, kvalita života.
Známe ale její exaktní definici? Víme, jak ji objektivně měřit a hodnotit? Co váží kvalita živo-

ta v rozhodování lékařů o zvoleném postupu i cíli léčby? Co znamená kvalita života pacientů pro 
plátce zdravotního pojištění – pojiš^ovny? Jaké jsou preference samotných nemocných? Otázek se 
nabízí ještě daleko více. 

Na řadu z nich autor odpovídá v prvních dvou kapitolách své knihy, věnovaných definici kvality života a konceptu jejího hod-
nocení. Následující kapitoly se zabývají již zcela konkrétní problematikou hodnocení kvality života u nemocných s bronchiální 
obstrukcí (včetně dětí), strukturou a zpracováním dotazníků, významem jednotlivých složek kvality života ovlivněné zdravotním 
stavem (HRQoL).

Domnívám se, že pro svou odbornou erudici i zpracovávanou tématiku může být kniha velmi užitečná každému lékaři v obo-
ru pneumologie a alergologie; svým přesahem má pak jistě co dát všem lékařům bez ohledu na odbornost.

Grada, Praha, 2006, ISBN 80-247-1306-3, formát A5, váz., 146 stran, 245 Kč

XII. dny RAPPL (rinologie, alergologie, pneumologie, 
praktického lékařství, lázeňství)
Karlova Studánka, 17. – 20. ledna 2007

pozvánka

Součástí programu je možnost využití lázeňských procedur 
a časový prostor pro lyžování.

Přihlášky k účasti je možné zasílat až do 30. 11. 2006, for-
muláře přihlášek jsou k dispozici na www.k.studanka.cz v od-
díle „aktuality“.

Kontaktní adresa na organizátory kongresu:
Státní léčebné lázně Karlova Studánka, s. p.
přijímací kancelář
793 24 Karlova Studánka
tel.: 554 798 262  

Předběžný program – odborná část:

čtvrtek 18. 1. 2007: Poruchy dýchání ve spánku – Vedlejší 
účinky lokálních kortikoidů.

pátek 19. 1. 2007: Novinky v diagnostické a terapeutické 
bronchoskopii – Diferenciální diagnostika chronického kašle.

sobota 20. 1. 2007: Novinky v alergenové imunoterapii, za-
řazování alergiků do škol a pracovního procesu (posudková hle-
diska) – Dermorespirační syndrom, existuje či nikoliv? – Vliv 
lázeňské léčby na kvalitu života – Hodnocení balneoterapie 
z pohledu navrhujícího lékaře.
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Predstavujeme

Dáme, ktorá prijala naše pozvanie na rozhovor, práve vy-
šla v nakladateBstve Galén kniha Spánkové apnoe a ochorenia 
kardiovaskulárneho systému. Preto sa týka prvá otázka, ktorú 
kladieme prednostke košickej Kliniky pneumológie a ftizeológe 
prof. MUDr. Ružene Tkáčovej, PhD., práve tejto okolnosti.

v rozhovore s prof. MUDr. Ruženou Tkáčovou, PhD.

Kliniku pneumológie a ftizeológie Lekárskej fakulty 
UPJŠ a Fakultnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach

Je spánkové apnoe vaša srdcová téma, pani profesorka?
Je to jedna z problematík, ktoré ma v našom odbore vegmi za-

ujali už pred mnohými rokmi, a do ktorých sa mi podarilo vniknú^ 
aj hlbšie. V polovici osemdesiatych rokov som sa v rámci PhD 
štúdia venovala kardiorespiračným vz^ahom počas experimentál-
ne navodeného apnoe u zvierat. V tom čase nebolo možné u nás 
v klinickej medicíne spánkové apnoe diagnostikova^. Situácia sa 
však významne zmenila zriadením štyroch spánkových labora-
tórií na Slovensku. 

Popri práci prednostky, pedagóga a výskumnej pracovníčky or-
dinujem v ambulancii pre spánkovú medicínu. Pred dvoma rokmi 
sme získali dve nové polysomnografické zariadenia, pričom samot-
né vyšetrenia vykonáva kolegyňa Zuzana Dorková. Ide o vysoko-
špecializovanú prácu, preto v súčasnosti potrebujeme zaškoli^ na 
diagnostiku spánkového apnoe aj ̀ alších pracovníkov. Diagnostika 
apnoe v našom spánkovom laboratóriu a liečba neinvazívnou ven-
tiláciou už doteraz pomohli mnohým pacientom. Navyše výsledky 
našej výskumnej práce v oblasti využitia neinvazívnej ventilácie 
pri apnoe, ako aj respiračnej nedostatočnosti, boli prezentované 
pred domácim aj medzinárodným odborným fórom v Brne, Hradci 
Králové a v Martine. V septembri 2006 sa zúčastníme na Európ-
skom kongrese spánkovej medicíny v Innsbrucku.

Akými Ualšími oblasVami pneumológie sa zaoberáte 
hlbšie?

Pneumológia a ftizeológia sú fascinujúce subšpecializačné 
odbory internej medicíny, ktoré zahrňujú širokú škálu diagnos-
tických a liečebných metód. Naše pracovisko sa v súčasnos-
ti okrem bežnej klinickej praxe venuje výskumu genetických 
faktorov rozvoja bronchogénneho karcinómu a chronickej ob-
štrukčnej choroby pgúc, ako aj výskumu úlohy oxidačného stre-
su a systémového zápalu na progresii obštrukčnej ventilačnej 
poruchy a na rozvoji aterosklerózy u pacientov s CHOCHP. Na 
tento výskumný zámer sme získali finančnú podporu Minister-
stva zdravotníctva SR.

Prednostkou vášho významného fakultného pracoviska 
ste boli menovaná v roku 2004. Prezradíte nám, s akými po-
citmi ste prevzali túto funkciu?

Samozrejme so zmiešanými. Takáto funkcia sa na jednej 
strane spája s obrovskou zodpovednos^ou, na strane druhej vy-
voláva prirodzenú túžbu zmodernizova^ diagnostické, liečebné 
i výskumné možnosti pracoviska. Dostala som sa na čelo erudo-
vaného a skúseného kolektívu, v ktorom len máloktorí spomed-
zi lekárov a ostatných pracovníkov boli vo svojej profesii nová-
čikmi. Vedela som, že sa môžem oprie^ predovšetkým o svojho 
predchodcu, pána docenta Jána Štubňu, ktorý je mojím pedago-
gickým zástupcom, ale aj o práve vymenovaného kuratívneho 
zástupcu, primára Andreja Somoša, ktorý sa svojej úlohy zhos-
til s vegkou zodpovednos^ou. Ospravedlňujem sa svojim spolu-
pracovníkom, ak ich v priebehu tohoto rozhovoru nazvem len 
kolegiálne, menom.

Aké zo svojich pôvodných predsavzatí sa Vám podarilo 
v takom krátkom čase už zrealizovaV?

Pre našu kliniku bolo prvoradé dobudovanie pracoviska funk-
čnej diagnostiky pgúc a bronchologického pracoviska. V súčas-
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nosti patria u nás medzi rutinné vyšetrenia autofluorescenčná 
diagnostika malígnych a premalígnych lézií dýchacieho systému, 
meranie oxidu dusnatého vo vydychovanom vzduchu, zá^ažové 
a bronchokonstrikčné testy. Úzko spolupracujeme s II. chirurgic-
kou klinikou FN L. Pasteura. V najbližšom roku plánujeme do-
budova^ pracovisko intenzívnej, respektíve intermediárnej sta-
rostlivosti o pacientov s respiračnou insuficienciou, a tiež rozšíri^ 
spektrum bronchologických výkonov. 

Som hrdá na to, že dvaja lekári, Štefan Tóth a Ivan Čavarga, 
obhájili PhD v minulom roku a v týchto dňoch predložil svoju 
dizertačnú prácu na obhajobu i `alší kolega Pavol Joppa. Pred-
pokladám, že v priebehu roka ukončia doktorandské štúdium aj 
doktorky Zuzana Dorková a Zuzana Kluchová. 

Máme skúsenosV, že i sama kladiete značný dôraz na to, 
aby vaši pracovníci využívali odborné časopisy a podporujete 
ich autorskú ctižiadosV.

Iste máte na mysli, že medzi prvé slovenské príspevky, uve-
rejnené v tomto časopise, patrí naša kazuistika o využití autoflu-
orescenčnej endoskopie v diagnostike preneoplastických a neo-
plastických zmien orálnej sliznice. Som presvedčená, že aj ̀ alšie 
kazuistiky, ktoré uverejníme v časopise Kazuistiky v pneumologii, 
pomôžu dokresli^ obraz našej kliniky. Trochu pyšne poznamená-
vam, že články z našej kliniky sa objavujú i v rade zahraničných 
odborných časopisov, a to aj karentovaných. 

Myslíte, že by ste mohli pomôcV našim čitateYom, aby si 
o vašej klinike vytvorili reálnu predstavu?

Neviem, či mám ís^ do detailov. Odborníci z rôznych sloven-
ských a českých kliník udržujú medzi sebou dobré kontakty, vzá-
jomne sa navštevujeme a vieme, kde a v akých podmienkach pra-
cujeme. Tie sú niekde lepšie, inde horšie, podga mojich vlastných 
poznatkov však v našej odbornej ob-
lasti niet pracoviska, kde by sa ho 
kolegovia nesnažili krok za krokom 
zlepšova^, modernizova^. V tom sa 
asi zhodujeme všetci.

Kazuistiky v pneumológii 
však nečítajú len pneumoftizeo-
lógovia…

Teda dobre, urobme si malú ex-
kurziu po jednotlivých pracoviskách, 
ktoré sa vám vynasnažím predstavi^ 
aj s gu`mi a s problémami, ktoré ich 
zamestnávajú… Klinika je umiestne-
ná v dvoch pavilónoch, ktoré sú od 
seba vzdialené niečo vyše pol kilo-
metra. V jednom sú hospitalizovaní 
pacienti s pgúcnymi i mimopgúcnymi 
formami aktívnej alebo prekonanej 
tuberkulózy a pridruženými ochore-
niami, ako aj pacienti s bronchogén-
nym karcinómom, pgúcnymi absce-
smi, pleurálnymi výpotkami. Vegká 
čas^ chorých sú ležiaci pripútaní na 
lôžko, čas^ je imobilných a pri chý-

baní vý^ahov ich musia naši strední a pomocní zdravotnícki pra-
covníci prenáša^ na rôzne vyšetrenia nosidlami. Z deviatich izieb 
je jedna expektačná, spolu máme na tomto oddelení, ktoré vedie 
doktorka Marta Grešáková, dvadsa^pä^ postelí.

V druhom pavilóne, ktorý je na Turgenevovej ulici, máme 
v pätnástich izbách na prízemí a poschodí dvadsa^šes^ postelí, 
kde umiestňujeme pacientov s nešpecifickými ochoreniami dý-
chacích ciest, komunitnými pneumóniami, intersticiálnymi cho-
robami pgúc, bronchiálnou astmou a CHOCHP, ako aj diferen-
ciálno-diagnostické prípady a chorých pred torakochirurgickým 
výkonom a po ňom. Ten sa uskutočňuje v úzkej spolupráci s II. 
chirurgickou klinikou a najmä s jej prednostom doktorom Joze-
fom Belákom a s docentom Miroslavom Janíkom, erudovaným 
špecialistom v oblasti hrudníkovej chirurgie. Aj na tomto odde-
lení je zabezpečovaná liečebno-preventívna starostlivos^ tromi 
sekundármi pod dohgadom lekárskeho vedenia kliniky a skúse-
ného vedúceho lekára, kolegu Tótha.

V lôžkovej sfére sa počet postelí za posledné dva roky ne-
menil. Na pä^desiatich štyroch posteliach sme predvlani hos-
pitalizovali približne tisíc pacientov, vlani ich bolo viac takmer 
o 200. Aj počet chorých, ktorí boli k nám preložení z iných od-
delení našej nemocnice, vzrástol z predvlaňajších šes^desiatich 
štyroch o tri desiatky.

Tak ako v iných nemocniciach, aj u vás dochádza k tomu, 
že sa ani pri svedomitej a dôslednej liečbe nepodarí chorého 
zachrániV pred smrVou. Ako sa najzávažnejšie diagnózy po-
dieYajú na celkovom počte úmrtí?

Ak vychádzam z rozboru za rok 2005, zaznamenali sme de-
vä^desiatdevä^ úmrtí našich pacientov. Prakticky polovica z nich 
mala bronchogénny karcinóm, štvrtina podgahla bronchopneu-
mónii pri inom závažnom ochorení.
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Mohli by ste nás teraz „povodiV“ aj po ambulantnej časti?
Tú máme na prízemí pavilónu, v ktorom sídli vedenie kliniky. 

Tvoria ju predovšetkým dve miestnosti s pracoviskami doktoriek 
Marty Grešákovej a Marianny Fričovskej, ktoré okrem ambulant-
nej činnosti zabezpečujú aj konziliárnu činnos^ v rámci nemoc-
nice. Základným nedostatkom je, že čakáreň, spoločnú i pre ča-
kajúcich na röntgenologické vyšetrenie, tvorí chodba kliniky. 
Na rádiodiagnostickú miestnos^ nadväzuje pracovisko broncho-
logické, kde pracuje ordinár pre bronchológiu kolega Vladimír 
Žák aj s Ivanom Čavargom, ktorý sa venuje autofluorescenčnej 
diagnostike. Na prízemí sa nachádza tiež pracovisko funkčnej 
diagnostiky pgúc pod striedavým vedením doktorky Legáthovej 
a doktora Tótha.

Asi by som mala spomenúv aj niektoré iné zložky našej am-
bulantnej a poradenskej činnosti, napríklad imunoalergickú am-
bulanciu a `alšiu pre respiračné zlyhanie, ambulancie pre ob-
štrukčné choroby pgúc a pre intersticiálne pgúcne choroby, pre 
funkčnú diagnostiku pgúc, pre respiračné alergie a bronchiálnu 
astmu, pre inhalačnú liečbu a dychovú rehabilitáciu, ambulanciu 
pre spánkové poruchy dýchania a centrum pre indikáciu dlho-
dobej domácej oxygenoterapie. Nechcem vynecha^ ani nedávno 
založené centrum pre diagnostiku a liečbu pacientov s cystickou 
fibrózou pgúc a v neposlednom rade indikačnú poradňu torako-
chirurgických operácií, a to nielen pre pacientov z nášho, ale aj 
z Prešovského kraja. Takúto pôsobnos^ má i naša onkopulmonál-
na komisia s ambulanciou.

S akými počtami obyvateYov kalkulujete, pani profesorka, 
keU uvažujete o rozsahu odbornej starostlivosti kliniky?

Zodpovedáme za primárnu a sekundárnu starostlivos^ približ-
ne o tristopä^desiattisíc obyvategov okresov Košice-mesto a Ko-
šice-okolie a za sekundárnu asi o `alších pol milióna obyvategov 
ostatných okresov nášho kraja. 

Ktoré z diagnostických vyšetrení 
sú najčastejšie?

Čo do počtu sú na prvom mieste 
spirometrické a bodypletyzmografické 
vyšetrenia, na `alšom je vyšetrenie di-
fúznej kapacity pgúc, bronchoskopické 
vyšetrenia, a tak by som mohla pokra-
čova^. Počet vlaňajších bol proti pred-
chádzajúcemu roku podstatne väčší. 
Za dôležitejšie však pokladám, že sa 
na našej klinike stávajú takmer bež-
nými aj vysokošpecializované vyšetre-
nia; niektoré z výkonov, ktoré sa u nás 
udomácňujú, možno poklada^ za výni-
močné, až monopolné, ako napríklad 
autofluorescenčná fibrobronchosko-
pia vrátane biopsie bronchiálnej steny 
a rad `alších diagnosticko-terapeutic-
kých postupov.

DovoYte nám, prosím, ešte otázku, 
ako sa vraví „na telo“. Ste súčasVou 
fakulty a máte svoje úlohy v pregra-

duálnej i popromočnej príprave lekárov v oblasti pneumológie 
a ftizeológie. Ako ich zvládate?

Hlavná ^archa výučby leží samozrejme na nás, v súčasnos-
ti dvoch lekároch-pedagógoch s plným úväzkom a na docentovi 
Štubňovi so skráteným úväzkom. Kvalita práce učitegov kliniky 
dosahuje vysokú úroveň, v hodnotení študentov patríme medzi 
kvalitné pracoviská. Výučba pneumológie priamo na našej Klinike 
pneumológie bola donedávna rozsahom nedostatočná a v porov-
naní s Martinom bola čo do počtu hodín podstatne nižšia. Stáže 
v rozsahu dvoch-troch dní na našom pracovisku na systematickú 
výučbu odboru vôbec nepostačujú, preto sme sa na našej fakulte 
v posledných semestroch opakovane snažili zmeni^ systém vý-
učby pneumológie. Verím, že v spolupráci s vedením Lekárskej 
fakulty sa nám podarí počet hodín výučby pneumológie na našej 
klinike významne navýši^. 

Študentom štvrtého, piateho a šiesteho ročníka prednášame 
v rámci vnútorného lekárstva problematiku tuberkulózy a nešpe-
cifických ochorení dolných dýchacích ciest. Praktická čas^ výuč-
by sa realizuje v oboch pavilónoch kliniky pri lôžku. Kladom je 
pomoc vegmi aktívnych našich doktorov – Vladimíra Žáka, ktorý 
študentom demonštruje bronchoskopie, Štefana Tótha, ktorý ich 
zasväcuje do funkčnej diagnostiky pgúc, a Ivana Čavargu, ktorý 
ich uvádza do brachyterapie a do potenciálnych možností foto-
dynamickej liečby nádorov. 

Pani profesorka, vieme, že sme sa vás nestačili opýtaV na 
mnohé veci, ktoré riešite s kolektívom spolupracovníkov na-
jmä vo vedecko-výskumnej oblasti.

Budem rada, ak tento rozhovor vzbudí záujem niektorých či-
tategov o prácu našej kliniky. O výsledkoch našej výskumnej práce 
okrem publikovania v odborných časopisoch pravidelne referu-
jeme na domácich i zahraničných podujatiach, ktoré umožňujú 
tiež bezprostrednú výmenu skúseností.

Zhováral sa Juraj Szántó
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XII. Bardejovské dni pneumológov a ftizeológov

zpráva

pre dohgad nad zdravotnou starostlivos^ou. Vysoko aktuálna 
problematika rozprúdila živú diskusiu.

Druhýkrát na Bardejovských dňoch bola zaradená samostat-
ná sekcia sestier, kde si skúsenosti odovzdávali sestry nielen 
z odboru pneumológie a ftizeológie, ale aj z viacerých príbuz-
ných odborov. Na tejto sekcii sa zúčastnilo 220 sestier.

Dôležitou súčas^ou bola Verejná diskusia k príprave odporú-
čaní pre optimálny manažment bronchiálnej astmy, kde okrem 
účastníkov panelu, zastupujúcich pneumológov a alergológov 
(Krištúfek, Rozborilová, Chovan, Leščišinová, Hrubiško, Lap-
šanská, Petrisková) mohol ktorýkogvek účastník tejto diskusie 
priamo pripomienkova^ alebo dopĺňa^ jednotlivé body týchto 
odporúčaní. Možnos^ oboznámi^ sa a pripomienkova^ tento ma-
teriál je možné na stránke www.spfs.sk, kde bude zverejnené 
celé znenie odporúčaní na manažment bronchiálnej astmy.

Počas Bardejovských dní sa zišiel aj výbor Slovenskej pneu-
mologickej a ftizeologickej spoločnosti, ktorému predsedá prof. 
MUDr. Ladislav Chovan, CSc. Bolo to posledné zasadnutie vý-
boru v terajšom zložení, prebiehajú nové vogby.

Okrem iných bodov rokovania výbor odsúhlasil, že `al-
ší, v poradí XIV. kongres Českej a Slovenskej pneumologickej 
a ftizeologickej spoločnosti v roku 2008 sa bude kona^ práve 
v Bardejove (XIII. kongres ČaSPFS sa konal v dňoch 15. až 18. 
júna 2006 v Hradci Králové).

Romantické prostredie Bardejovských Kúpegov, dobré po-
časie, vynikajúci odborný program, hojná účas^ lekárov ako aj 
spoločenský program sa zaslúžili o dobrý priebeh XII. Bardejov-
ských dní pneumológov a ftizeológov.

Kontakt:
Prim. MUDr. Helena Leščišinová
PO TaRCH NsP Sv. Jakuba, n. o. 
Sv. Jakuba 21
085 01 Bardejov
E-mail: lescisinova@zoznam.sk

V dňoch 11. až 13. mája 2006 sa v kine Žriedlo v Bar-
dejovských Kúpegoch konali XII. Bardejovské dni pneumoló-
gov a ftizeológov.

Organizátori akcie: Slovenská lekárska spoločnos^, Slo-
venská pneumologická a ftizeologická spoločnos^, Slovenská 
spoločnos^ pre alergológiu a klinickú imunológiu, Bardejov-
ské Kúpele, a. s., Spolok lekárov v Bardejove. Hlavným orga-
nizátorom a koordinátorom celej akcie bola primárka pgúcne-
ho oddelenia NsP Sv. Jakuba, n. o. v Bardejove, MUDr. Helena 
Leščišinová. 

Slávnostného zahájenia sa zúčastnil poslanec NR SR a pred-
seda Správnej rady NsP Sv. Jakuba, n. o., v Bardejove JUDr. Ján 
Pataky, generálny riaditeg Bardejovských Kúpegov, a. s., JUDr. 
Ing. Jaroslav Komora, riaditeg NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov 
MUDr. Marián Petko, MPH, Prednosta Mestského úradu v Bar-
dejove PaedDr. Miroslav Mačej, riaditeg pobočky VšZP v Bar-
dejove MUDr. Peter Prokopovič, prezident Slovenskej lekárskej 
spoločnosti prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc., a prof. MUDr. 
Ladislav Chovan, CSc., predseda SPFS.

Na akcii bolo zaregistrovaných 340 lekárov, prevažne z ra-
dov pneumológov a alergológov, ale prítomní boli aj internisti, 
praktickí lekári, pediatri a odborníci ORL.

Na XII. Bardejovských dňoch odznelo celkove 52 predná-
šok, rozdelených do niekogkých blokov:

� Tuberkulóza
� Imunológia, diagnostika, kašeg
� Chronická obštrukčná choroba pgúc
� Astma a CHOCHP v novom svetle
� Diagnostika, kazuistiky 
� ARDS, torakochirurgia
� Exacerbácie CHOCHP – ako `alej?
� Zaostrené na IgE
� Farmakologické možnosti pneumológa – od pgúc až po 

mozog
Samostatný blok bol vyčlenený pre prednášajúcich z Úradu 
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Nekrolog

Prim. MUDr. Rudolf Skládaný
* 14. ledna 1932 – † 18. dubna 2006

MUDr. Rudolf Skládaný se narodil 14. ledna 1932 v Táboře. 
Zde vystudoval gymnázium, které ukončil maturitou v roce 1951. 
V letech 1952–1958 studoval na Lékařské fakultě University Kar-
lovy v Praze. V roce 1961 získal atestaci z ftizeologie, v roce 1968 
atestaci I. stupně z interního lékařství.

Od roku 1958 působil v okrese Česká Lípa. Nejprve nastoupil 
do dětské plicní léčebny ve Cvikově (1958–1960), poté pracoval 
jako sekundární lékař na plicním oddělení nemocnice v Mimoni. 
V letech 1961–1962 působil jako sekundář v plicní léčebně Mar-
tinovo údolí.

Od 1. srpna 1962 nastoupil jako odborný lékař plicního od-
dělení polikliniky v Novém Boru. Od roku 1974 zde jako vedoucí 
oddělení budoval v rámci tehdejšího OÚNZ ambulantní pracoviš-
tě pro léčbu tuberkulózy a plicních nemocí. Po dokončení stavby 
nové nemocnice v České Lípě zde byl jmenován primářem am-
bulantního oddělení TRN. V této funkci setrval až do roku 1997. 
Byl členem České pneumoftizeologické společnosti Jana Evange-
listy Purkyně. Dlouhá léta zastával funkci okresního odborníka 
pro dohled nad onemocněním tuberkulózou v okrese Česká Lípa 
v rámci tehdejšího Severočeského kraje. Důkladně se zabýval epi-
demiologickou problematikou tuberkulózy a některých netuber-
kulózních onemocnění dýchacího ústrojí.

Organizačně zavedl a řídil úsek kalmetizace a dispenzarizace 
plicních nemocí včetně tuberkulózy. Založil zcela nové oddělení 
a vtiskl mu podobu vysoké profesionality a přátelského prostře-
dí. Pracoval průběžně až do roku 2001, kdy odešel do starobního 
důchodu. Přechodně aktivně vypomohl oddělení i v období tíživé 
personální situace v roce 2003 a radou či připomínkami pomáhal 
i nadále, až do posledních dnů svého života.

MUDr. Rudolf Skládaný byl vždy vstřícný, vlídný, obětavý člo-
věk, ochotný pomáhat druhým. Celým svým životem i profesionál-
ním přístupem byl příkladem všem ostatním. Tento skvělý muž, 
výborný pedagog, kolega a lékař oddaný svému oboru zemřel po 
zákeřné nemoci dne 18. dubna 2006.

Odešel tak, jak žil – tiše, skromně, nenápadně. Měla jsem to 
velké štěstí, že byl mým učitelem a rádcem. Skutečnost, že mne 
získal a zapálil pro obor pneumologie, je pro mne zavazující.

S úctou prim. MUDr. Magdaléna Popelková
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Náš rozhovor

V Centru pro plicní hypertenzi II. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice 
a 1. LF UK v Praze jsme s řadou otázek navštívili důvěrného znalce této problema-
tiky, MUDr. Pavla Jansu.

Hovoříme s MUDr. Pavlem Jansou 

O plicní hypertenzi

Čtenářům našeho časopisu jistě neušlo, pane asistente, že 
jste od začátku členem jeho redakční rady; a nejen formálním, 
jak dokazuje například váš příspěvek s kazuistikami v loňském 
třetím čísle…

Nabídku ke spolupráci v redakční radě jsem rád přijal a sna-
žím se být aktivní, jak mi časové možnosti dovolují. Je to pro 
mne navíc příležitost seznamovat širší obec lékařů s dosud po-
měrně málo známou oblastí, které se věnuji a která se neobyčej-
ně rychle rozvíjí.

Je to oblast již dávno zmapovaná, ale zdá se, že celosvě-
tově poněkud zanedbávaná. Souvisí to snad relativně malým 
výskytem poruch plicní cirkulace oproti jiným chorobným sta-
vům a onemocněním?

Plicní hypertenze není nemoc sama o sobě, jde o syndrom 
charakterizovaný zvýšeným tlakem v plicnici. Tuto charakteristi-
ku splňuje řada stavů, mimo jiné také tzv. sekundární plicní hy-
pertenze při onemocnění chlopní a myokardu levého srdce nebo 
při respiračních onemocněních. Z hlediska výskytu nejde v tomto 
případě o stavy nikterak vzácné. Zásadní posun však zaznamená-
váme v léčbě vzácnějších typů chronické plicní hypertenze, které 
byly donedávna prakticky neléčitelné. Jedná se o plicní arteriální 
hypertenzi (skupina onemocnění podobných primární plicní hy-
pertenzi, dnes označované jako idiopatická plicní arteriální hy-
pertenze), kde je velkým pokrokem dostupnost účinné, by^ velmi 
nákladné a komplikované farmakoterapie. Další oblastí je chro-
nická tromboembolická plicní hypertenze, důsledek opakovaných 
plicních embolií. Ta je dnes v řadě případů léčitelná chirurgickou 
endarterektomií plicnice. Odstraněním organizovaného obliterují-
cího tromboembolu lze mnohdy dosáhnout normalizace hemody-
namických poměrů a vyléčení pacienta. Tato chirurgická metoda 
nebyla až do roku 2004 v České republice dostupná.

Pokud si někdo z kolegů zadá téma plicní hypertenze na 
internetu, objeví ho na kardiovaskulárních webových strán-
kách. 

Problematika plicní hypertenze je tématem výsostně interdis-
ciplinárním. V některých zemích se jí věnují zejména kardiologové 
(ČR, Rakousko, Velká Británie), jinde pneumologové (Francie, Ně-
mecko). Spolupráce mezi těmito odbornostmi – stejně jako s ostat-
ními hraničními obory – je však vždy nezbytná a velmi živá.

Kdy a jak jste dostávali vaše centrum do povědomí odbor-
né veřejnosti? 

Rád bych předeslal, že centralizace nemocných s chronickou 
plicní hypertenzí je naprosto nezbytná. Pacientů není mnoho, zku-
šenosti pak jsou limitované a prostředky omezené. Jde tedy o raci-
onální postup z hlediska medicínského i ekonomického. My jsme 
se začali centralizovanou péčí o nemocné s plicní hypertenzí zabý-
vat v roce 1998, v roce 2000 jsme publikovali své první výsledky. 
Měli jsme však na co navázat. Problematika plicní cirkulace byla 
v uplynulých desetiletích, zejména v padesátých, šedesátých a se-
dmdesátých letech minulého století, velmi živá, české kardiorespi-
rační laboratoře dosahovaly světového věhlasu. II. interní klinika 
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze představovala jedno z ta-
kových špičkových center. Renesanci celé problematiky přinesla 
ve světě, a také u nás, možnost léčby plicní arteriální hypertenze 
a chronické tromboembolické plicní hypertenze. Jsem přesvěd-
čen, že dostupnost léčby na našem pracovišti spolu s naší aktivní 
publikační a přednáškovou činností vedou k popularizaci centra. 
V posledních osmi letech jsme publikovali desítky sdělení v tu-
zemsku i v zahraničí a vydali několik menších monografií. V roce 
2004 jsme připravili doporučené postupy pro diagnostiku a léč-
bu plicní arteriální hypertenze v ČR. V současné době chystáme 
aktualizaci tohoto dokumentu, který by měl postihnou všechny 
stavy spojené s chronickou plicní hypertenzí. Připravujeme rov-
něž rozsáhlejší monografii. Velmi dbáme na úzkou mezioborovou 
spolupráci, zejména s pneumology a revmatology.

Na sklonku uplynulého roku jste byl zvolen předsedou pra-
covní skupiny Plicní cirkulace České kardiologické společnos-
ti. V čem spatřujete její význam? 

Pracovní skupina Plicní cirkulace je nejmladší pracovní skupi-
nou České kardiologické společnosti. Jejím hlavním úkolem je or-
ganizační příprava a odborné garantování systému péče o nemoc-
né s plicní hypertenzí v České republice, dále podpora výzkumu 
v této oblasti a spolupráce s odborníky z hraničních oborů stejně 
jako spolupráce s pracovní skupinou Plicní cirkulace Evropské 
kardiologické společnosti. 

Fo
to

 a
rc

hi
v

kazupneu_2-3_06.indd   41 5.10.2006   1:16:40



42 KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL 2–3/2006

Dovedu si představit, jakou zátěž by pro vás představoval 
opravdu široký zájem. Nemáte obavu třeba z časově nároč-
ných cest do regionů?

Široká propagace problematiky plicní cirkulace je nutnou sou-
částí našich aktivit. Snažíme se však nyní vytvořit v celé České re-
publice sí^ spolupracujících echokardiografistů, kteří budou s na-
ším centrem sdílet stejný systém hodnocení pravého srdce a spolu 
se spolupracujícími pneumology tak budou napomáhat prvotní di-
ferenciální diagnostice a správně indikovanému odeslání pa cientů 
do centra. Jistě se budou také podílet na propagaci problému ve 
svém okolí. Tím se posune celá věc více do periferie, blíže k pa-
cientovi. Doufáme, že se tak zlepší povědomí o tomto onemocně-
ní, jeho časný záchyt a také naděje na včasnou léčbu. 

Je něco, pane asistente, čím se vaše centrum vyznačuje 
nebo liší od ostatních?

Plicní cirkulace je v současnosti nosným tématem naší kliniky 
a našeho kardiocentra. Věnujeme se diagnostice všech typů plicní 
hypertenze. Jsme jediné pracoviště v České republice, které se za-
bývá komplexní léčbou plicní arteriální hypertenze zahrnující veš-
kerou dostupnou farmakoterapii, ale také například atriální septo-
stomii. Naše kardiocentrum je rovněž jediným pracovištěm v ČR, 
které provádí endarterektomie plicnice u chronické tromboembo-
lické plicní hypertenze. K tomuto výkonu jsou k nám již indikováni 
rovněž pacienti ze Slovenska. 

Při vašem centru jste vytvořili také Sdružení pacientů s plic-
ní hypertenzí. S jakým záměrem?

S obdobným, jaký mají jiné organizace pacientů. Rozdíl je snad 
v tom, že jsme s tímto sdružením bezprostředněji svázáni, abychom 

O konferencii ATS v San Diegu

zpráva

Na konferencii Americkej hrudníkovej spoločnosti v San 
Diegu, ktorej sa zúčastnilo viac ako pätnás^tisíc odborníkov 
z celého sveta, odznelo viac ako tritisíc vedeckých a odborných 
príspevkov. Mnohí zo zúčastnených budú získané vedecké a od-
borné poznatky isto aplikova^ vo svojej výskumnej a klinickej 
práci. Navyše príjemné prostrednie teplej Kalifornie na pobreží 
Tichého oceánu umožňovalo aj nadväzovanie nových odborných 
kontaktov a bohatú výmenu vlastných pracovných skúseností 
a postrehov v kuloárnych diskusiách. V budúcom roku sa kon-
ferencia Americkej hrudníkovej spoločnosti uskutoční v San 
Franciscu, pričom všetci veríme, že jej priebeh bude rovnako 
podnetný a úspešný. 

Kontakt:
Prof. MUDr. Ružena Tkáčová, CSc.
Klinika pneumológie a ftizeológie
LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice
E-mail: rtkacova@central.medic.upjs.sk

V dňoch 19. až 24. mája prebiehala v San Diegu medziná-
rodná konferencia Americkej hrudníkovej spoločnosti (Ameri-
can Thoracic Society) – každoročne najväčšie a najprestížnej-
šie vedecké podujatie celosvetovej odbornej komunity vedecky 
i klinicky orientovaných špecialistov v odbore pneumológia 
a ftizeológia. Bohatý odborný program však pravidelne zahrňu-
je aj mnohé oblasti základného výskumu včítane molekulárnej 
biológie, genomiky a proteomiky. 

Sympóziá, prednáškové bloky i posterové sekcie sú počas 
konferencie organizované dvanástimi pracovnými skupinami, 
a to pre intenzívnu starostlivos^ a kriticky chorých, pre klinické 
problémy, pre alergológiu a imunológiu, pre bunkovú a mole-
kulárnu biológiu, pre respiračnú neurobiológiu a spánok, pre 
problematiku respiračných štruktúr a ich funkcií, pre mikrobio-
lógiu, tuberkulózu a pgúcne infekcie, pre problematiku pgúcnej 
cirkulácie, pre ošetrovategstvo, pre problematiku vonkajšieho 
prostredia a pracovnej medicíny, pre pediatriu a sekciu beha-
viorálnych vied. 

vedle cílů vyjádřených ve stanovách mohli být našim nemocným 
vždy, v každé situaci, snadno dostupným a spolehlivým zázemím.

Rozhovor připravil Juraj Szántó

MUDr. Pavel Jansa
Centrum pro plicní hypertenzi
II. interní klinika VFN a 1. LF UK
U Nemocnice 2, 128 02 Praha 2
Tel.: 728 717 041
E-mail: jansapavel@yahoo.com
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IV. Martinské dny imunológie
Martin, 29. marca – 1. apríla 2006

Karel Vízner

Kde nieje veda, tam rozum blúdi

Tento Einsteinův citát si do své přednášky o teorii a praxi pri-
mární prevence alergie vypůjčil také prof. Hruškovič, jehož vystou-
pení uvedlo blok věnovaný alergii v rámci letošních Martinských 
dní imunológie. Nutno podotknout, že by citát mohl stejně tak být 
motem celé konference, která přinesla řadu zajímavých přednášek, 
jejichž východiskem byly jak výsledky velkých kontrolovaných stu-
dií, tak osobní zkušenosti, praxe a vlastní sledování zúčastněných 
lékařů. Do Martina, ukrytého v lůně nádherných hor, přijelo na 
270 slovenských imunologů a alergologů, aby vyslechli na deva-
desát přednášek rozdělených do 21 bloků. Na kongresu nechyběly 
ani Kazuistiky v pneumologii; pro účastníky byl k dispozici výběr 
čísel našeho časopisu z posledních dvou ročníků.

Inovace guidelines léčby asthma bronchiale

Jedním z bohatě diskutovaných témat byla příprava aktualiza-
ce slovenských „odporúčaní“, tedy guidelines, pro léčbu asthma 
bronchiale. Poslední verze byla na Slovensku vydána před deseti 
lety a nové postupy, ale i léky a diagnostika její aktualizaci vyža-
dují. V Martině byl dostupný již první návrh tak, aby mohl být 
podroben diskusi široké odborné veřejnosti. Po zapracování při-
pomínek budou doporučení projednávána a přijímána ve výborech 
Slovenské alergologické i pneumologické společnosti.

Fexofenadin a omalizumab

Narozdíl od České republiky je již na Slovensku v rámci tera-
peutických možností k dispozici pro léčbu alergické rinitidy fe-
xofenadin (Telfast). Zkušenosti získané v rámci mezinárodních 
studií u dětských pacientů, ale i z průzkumu účinnosti fexofena-
dinu u dospělých pacientů na Slovensku prezentovala ve svém 
příspěvku E. Dzurillová. Omalizumab, firemním názvem Xolair, 
který selektivně zasahuje IgE, byl představen na stánku společ-
nosti Novartis. Farmakoekonomickou kazuistiku s použitím oma-
lizumabu prezentoval prof. Krištúfek.

Navštívili jsme
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Rarita

Autohemopleurodéza
a její možné komplikace
Pavla Žáčková

Autohemopleurodéza je metodou, která je stále úspěšně po-
užívána k léčbě přetrvávajícího úniku vzduchu u nemocných se 
sekundárním spontánním pneumotoraxem. Jedná se o jednodu-
chý, levný a relativně bezpečný způsob léčby, který je indikován 
především u pacientů s následně plánovaným torakochirurgickým 
výkonem, u nichž vzhledem k tomu není indikována chemická ani 
chirurgická pleurodéza.

Princip metody spočívá v zavedení hrudní drenáže a následné 
instilaci odebrané autologní venózní krve v množství 50 –100 ml 
zavedeným hrudním drénem. Po každé jednotlivé frakci instilova-
né krve je zapotřebí provést proplach drénu, aby nedošlo k jeho 
obturaci koagulující krví. Následně je drén na 2 hodiny uzavřen 
a poté napojen na aktivní sání. V některých případech je úspěchu 
dosaženo teprve opakovaným provedením zákroku, který musí být 
vždy prováděn za přísně sterilních kautel.

Úspěšnost léčby se v publikovaných studiích pohybuje v roz-
mezí 59–100 %; je popisována i v případech, kdy nedošlo ke kom-
pletnímu rozvinutí plíce.

Jedinou zmiňovanou závažnou komplikací je rozvoj hrudního 
empyému. Dle literárních údajů se však vyskytuje spíše vzácně; 
postihuje přibližně 5–10 % nemocných. 

Tenzní pneumotorax byl jako možná komplikace popsán zcela 
ojediněle. Podkladem vzniku tohoto závažného stavu byla obturace 
drénu koagulující krví při použití tenkého hrudního drénu (12F) 
a pomalé aspiraci a instilaci venózní krve.

Autohemopleurodézu lze považovat za účinný terapeutický po-
stup u vybrané skupiny nemocných se sekundárním pneumotora-
xem a perzistujícím únikem vzduchu. Je však nutné si uvědomit, 
že není zcela bez rizika a může vést až k život ohrožující kompli-
kaci – rozvoji tenzního pneumotoraxu.

Na našem pracovišti jsme autohemopleurodézu úspěšně pou-
žili u nemocné s recidivujícím sekundárním spontánním pneumo-
toraxem na podkladě bulózního emfyzému. U této polymorbidní 
pacientky s dominující kardiorespirační insuficiencí bylo operační 
řešení kontraindikováno.

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).
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