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Vážení čtenáři,

touto dobou pravděpodobně již prožíváte se svými blízkými sváteční chvíle Vánoc, možná se připravujete na 
oslavu Nového roku. Třeba právě v těchto okamžicích rekapitulujete uplynulý rok, vzpomínáte, co vás potkalo dob-
rého a špatného v osobním životě, hodnotíte, kde jste ve své práci uspěli, či co musíte v novém roce napravit… 

I naše redakce má možnost ohlédnout se za svou celoroční prací. Takovým ohlédnutím je pro nás také toto mi-
mořádné číslo – ročníkové resumé 2006. Stejně jako v loňském roce v něm najdete rejstříky článků (klíčových slov, 
autorů) otištěných na stránkách Kazuistik a jejich abstrakta v anglickém i českém, resp. slovenském jazyce. 

Toto suplementum bude v průběhu celého roku sloužit novým potenciálním předplatitelům pro seznámení 
s obsahem časopisu. Vám, současným předplatitelům, pak usnadní vyhledávání příslušného článku nebo proble-
matiky v jednotlivých číslech a rychlou orientaci v publikovaných příspěvcích.

Těší nás, že jste s námi a naším časopisem prožili další rok života. Jsme rádi, že máte o Kazuistiky zájem. 
Rád bych při této příležitosti poděkoval za odbornou spolupráci členům redakční rady a všem autorům za jejich 
příspěvky.

S prvním číslem nového ročníku zašleme stávajícím standardním předplatitelům složenku nebo zálohovou 
fakturu na předplatné (dle jejich výběru na původní objednávce). Výše předplatného se nemění. V platnosti na-
dále zůstává i systém sponzorovaného předplatného (sponzor, od kterého jste obdrželi v minulosti předplatné, 
je uveden na štítku na poštovní obálce). Sponzory jsou ve většině případů farmaceutické společnosti – dle mého 
názoru se z jejich strany jedná o podporu lékařů v té správné podobě a o etický druh sponzorství. Velmi nás těší, 
že zájem o něj neklesá. Věříme, že bude i v budoucnu přínosem pro všechny zúčastněné.

Bližší podrobnosti o distribuci Kazuistik v alergologii, pneumologii a ORL najdete v samostatném článku 
uvnitř čísla. Své dotazy a připomínky nám také můžete kdykoliv poslat e-mailem na adresu: geum@geum.org 
nebo novackova@geum.org

Přeji vám všem krásné a klidné Vánoce plné štěstí a spokojenosti a š=astný a úspěšný nový rok 2007.

 Karel Vízner
šéfredaktor

Editorial
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Distribuce

Distribuce časopisu Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL

Geografické vymezení, poštovné, cena předplatného:
Distribuce časopisu Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL probíhá v rámci České a Slo-

venské republiky. Poštovné je již započteno v ceně předplatného a odběratel v ČR nebo SR jej tedy 
dále neplatí. Vydavatel si vyhrazuje právo na změnu v případě zásadních změn podmínek České 
nebo Slovenské pošty. Cena ročního předplatného se nemění (navzdory stálému zvyšování daňové 
zátěže v ČR i cen poštovného) a zůstává tedy i pro rok 2007 ve výši 156 Kč, resp. ekvivalentu v Sk 
dle aktuálního kurzu.

Předplácené období, platba předplatného:
Předplatné Kazuistik v alergologii, pneumologii a ORL objednáváte na nejbližší čtyři čísla od 

data objednávky s automatickým prodlužováním. Náš časopis si tak můžete začít předplácet od kte-
réhokoliv čísla. V případě objednávek v průběhu roku obvykle složenku/fakturu na úhradu před-
platného neposíláme a vkládáme ji až do prvního čísla nového ročníku – získáváte tak slevu v po-
době bezplatných čísel (jde o obvyklý postup, který není závazkem vydavatele a není na něj tedy 
právní nárok). Roční předplatné zahrnuje minimálně čtyři řádná čísla a všechna suplementa, která 
vyjdou v období, na něž se vztahuje předplatné. Na konci Vámi předpláceného období, tj. po roce, 
obdržíte upozornění v podobě nové složenky nebo zálohové faktury. Pokud ji proplatíte, předplatné 
je Vám automaticky prodlouženo. V opačném případě bude od dalšího čísla předplatné ukončeno. 
Data předplatného sledujeme za Vás. Předplatné prosím uhraXte nejpozději do vydání dalšího čísla 
od zaslání složenky/faktury.

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

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

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

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

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

(GEUM, P. O. Box 436, 111 21 Praha 1) nebo pomocí internetového formuláře (www.geum.org). 
Pro písemnou objednávku můžete využít objednací kartičku vloženou v časopise.

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

zda vyžadujete fakturu a budete platit převodem z účtu. V případě fakturace Vám zasíláme napřed 
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zálohovou fakturu a po jejím zaplacení fakturu – daňový doklad. Při platbě nezapomeňte prosím 
uvést variabilní symbol, kterým je číslo faktury – podle něj rozlišujeme vaše platby.

Mimořádné akce a slevy:
Ukázkové číslo zdarma:
Pro všechny lékaře z České a Slovenské republiky, kteří dosud nejsou předplatiteli, zachováváme 

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

Student 2007:
Akce Student 2007 je určena studentům medicíny (v ČR a SR). Každý medik se zájmem o pro-

blematiku publikovanou naším časopisem má možnost požádat o zvýhodněné předplatné (v symbo-
lické ceně 1 Kč/rok). Na tuto slevu není právní nárok, ale vydavatel je odhodlán poskytovat ji i nadále 
všem seriózním zájemcům – medikům v řádném studiu. Stačí kontaktovat vydavatele písemně nebo 
e-mailem, případně v internetovém formuláři vyznačit poznámku STUDENT 2007.

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

knihy, Pomocníky).

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

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

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

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

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

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

Jednotlivé objednávky knih přijímáme pouze v rámci České republiky, distribuci na Sloven-
sku zajišgují smluvní distributoři (např. Osveta).

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

www.geum.org /pneumo

kazupneu_rr_06.indd   9 2.1.2007   6:57:48



10 KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL – ROČNÍKOVÉ RESUMÉ 2006

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

Souhrn: Kazuistické sdělení popisuje případ pacientky, u které byla diagnostikována systémová amyloidóza včetně difuzního plicního posti-
žení jako příčina recidivujících pleurálních výpotků. Diagnóza amyloidózy byla u pacientky stanovena post mortem. Cílem tohoto sdělení je 
připomenutí, že za recidivujícími fluidothoraxy nejasné etiologie mohou stát i méně běžná onemocnění, jakým amyloidóza bezesporu je.
Klíčová slova: chylothorax, difuzní plicní amyloidóza, recidivující pleurální výpotky

Diffuse pulmonary amyloidosis as the cause of recurrent fluidothorax 
Summary: The case history describes a female patient diagnosed with the systemic amyloidosis including diffuse pulmonary affection as 
the cause of recurrent pleural exudation. Amyloidosis was diagnosed post mortem. The aim of this paper is to remind that recurrent flui-
dothorax of unclear etiology could be caused by less common diseases including for sure amyloidosis.
Key words: chylothorax, diffuse pulmonary amyloidosis, recurrent pleural exudates

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

Súhrn: Autori predkladajú dve zdanlivo rozdielne kazuistiky exogénnej alergickej alveolitídy, ktorých spoločným menovateZom je vyvoláva-
júci antigén. Zdroj tohto alergénu bol veZmi neobvyklý. Až jeho identifikácia v prvom prípade viedla následne k odhaleniu rovnakej príčiny 
v predtým etiologicky nevyjasnenom druhom prezentovanom prípade. Autori týmito kazuistikami dokumentujú obtiažnos identifikácie spúš-
gača v niektorých prípadoch exogénnej alergickej alveolitídy.
K.účové slová: exogénna alergická alveolitída, hypersenzitívna pneumonitída, farmárske pZúca, pZúca chovateZov vtákov, perie

Acute exacerbation of „farmer’s lung“ in winter time in a city
Summary: The authors present two seemingly distinctive case histories of exogenous allergic alveollitis with the causative antigen as a com-
mon denominator. The source of the antigen was very uncommon. The identification of the antigen in the first case lead to the identificati-
on of the same cause in the second presented (formerly etiologically unexplained) case. In the case histories the authors would like to do-
cument the difficulty of trigger identification in some cases of exogenous allergic alveollitis.
Key words: exogenous allergic alveollitis, hypersensitive pneumonitis, farmer’s lungs, birds’ breeder’s lungs, plumage

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

Klíčová slova: tuberkulóza, flexibilní bronchoskopie (FOB), bronchoskopické nálezy

Interesting bronchological (and morphological) findings: Part 4 – Tuberculosis?
Key words: tuberculosis, flexible bronchoscopy (FOB), bronchoscopic findings

Kazuistiky v pneumologii 
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Liška, D., Szántová, M., Kokles, M., Kostolanská, K., Schwarzová, V., Bada, V. Respiračná insuficiencia u pacienta 49 ro-
kov po operácii pre tuberkulózu p@úc s polystanovou plombážou. Kazuistiky v pneumologii 3, č. 1: 24–28, 2006.

Súhrn: Plombáž v chirurgickej terapii pZúcnej tuberkulózy je použitie cudzorodého materiálu na udržanie kolapsu pZúc vytvoreného chirur-
gickou cestou. Vznikla z myšlienky vyplnig dutinu extrapleurálneho pneumothoraxu materiálom vlastným organizmu (tuk, svaly). Vlastné 
tkanivá však neboli vhodným plniacim materiálom a to pre rýchlu premenu v zmysle resorbcie a fibrotizácie. To viedlo k využívaniu synte-
tických látok, napr. polyvinylalkoholu, metakrylátu (lucitové balóniky), polyamidovej-perlonovej plomby. U nás najpoužívanejšia bola po-
lyetylénová, tzv. polystanová plomba. Uvádzame kazuistiku pacienta opakovane hospitalizovaného pre respiračnú insuficienciu pri predpo-
kladanej expanzii tejto plomby štyridsagdeväg rokov po operácii.
K.účové slová: tuberkulóza, polystanová plombáž, dyspnoe

Patient with respiratory insufficiency 49 years following surgery for pulmonary tuberculosis with polystan filling 
Summary: Filling in the surgical treatment of pulmonary tuberculosis means the use of a foreign material to maintain a surgically created 
lung collapse. The original idea was to fill the cavity of extrapleural pneumothorax with a body’s own material (fat, muscle). Body’s own 
tissues were not effective as suitable filling material because of their fast transformation, i.e. resorption and fibrosis. It resulted in the use 
of synthetic materials, for example polyvinyl ethanol, methacrylate (Lucite balls), and polyamide-perlon filling. Polyethylene, so called po-
lystan filling was the most used in our country. We present a case of a patient who was repeatedly hospitalized for respiratory insufficiency 
caused by assumed expansion of the filling 49 years following surgery.
Key words: tuberculosis, polystan filling, dyspnoea

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

Souhrn: V práci jsou uvedeny příčiny, klinický obraz a diagnostika exogenní alergické alveolitidy (EAA) a možnost jejího posouzení jako 
nemoci z povolání. Součástí práce je kazuistika nemocného, který po 14 letech trvání profesionální EAA a provedené transplantaci plic ze-
mřel v 55 letech v důsledku respirační insuficience. Je zdůrazněna potřeba včasné a správné diagnostiky a co nejrychlejší vyřazení z rizika 
potencionálního antigenu.
Klíčová slova: exogenní alergická alveolitida, nemoc z povolání

Lung transplantation due to professional exogenous allergic alveollitis (EAA) 
Summary: The paper presents the cause, clinical presentation and diagnosis of exogenous allergic alveollitis (EAA) and the possibility of 
its identification as an occupational disease. The paper includes a case history of a patient who died after 14 years of the professional EAA 
and lung transplantation at the age of 55 years because of espiratory insufficiency. The need of early and correct diagnosis and fast elimina-
tion of the risk of potential antigen is stressed.
Key words: exogenous allergic alveollitis, occupational disease
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Kluchová, Z., Legáthová, B., Grešáková, M., Babjaková, Q., Belák, J., Sauka, C., Packaň, T., Somoš, A., Tkáčová, R. 
P@úcne prejavy extragonadálneho germinatívneho tumoru u 25-ročného muža. Kazuistiky v alergologii, pneumologii 
a ORL 3, č. 2–3: 4–7, 2006.

Súhrn: Autori prezentujú kazuistiku mladého muža s extragonadálnym germinatívnym tumorom, ktorého prvým klinickým prejavom bola 
hemoptýza a bronchopneumónia. Klinicky bezpríznakovou komplikáciou ochorenia bola rozsiahla trombóza vena cava inferior. Uvedeným 
prípadom chcú autori dokumentova potrebu interdisciplinárnej spolupráce pri stanovovaní diagnózy a pri následnej liečbe chorobných sta-
vov menej typických pre odbor pneumológie.
K.účové slová: extragonadálny zmiešaný germinatívny tumor, hemoptýza, diferenciálna diagnostika

Pulmonary symptoms of the extragonadal germinative tumor in 25-years old male
Summary: The authors present a case of a young man with extragonadal germinative tumor presented with hemoptysis and bronchopneu-
monia 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 pneumology.
Key words: extragonadal mixed germinative tumor, hemoptysis, differential diagnose

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.

Souhrn: Předkládáme kazuistiku dvacetileté ženy s osmiletou anamnézou diabetes mellitus 1. typu (DM 1) léčeného inzulínovou pumpou. 
Pacientka byla přijata na jednotku intenzívní péče interní kliniky pro hyperglykemické ketoacidotické prekóma, které vzniklo v souvislos-
ti 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 neregredoval při léčbě oxacilinem. Jediným 
pozitivním výsledkem vyšetření sputa byl PCR průkaz Mycobacterium tuberculosis. Později byla zjištěna i kultivační pozitivita. Mantoux II 
test byl 12 mm. Pacientka se s úspěchem podrobila standardní šestiměsíční antituberkulózní léčbě.
Prezentací této kazuistiky chceme poukázat na to, že:
1.  těžká dekompenzace DM může být rizikovým faktorem pro rozvoj kavitační formy tuberkulózy (TBC) s neobvyklou lokalizací v dolním 

laloku.
2.  tuberkulóza vzniklá v souvislosti se závažnou dekompenzací DM může mít známky rychle progredující primární nebo časné postprimár-

ní infekce i u očkovaného jedince.
Klíčová slova: plicní tuberkulóza, diabetes mellitus, hyperglykémie, inzulínová pumpa

Rapid development of pulmonary tuberculosis associated with hyperglycemic ketoacidotic coma due to isulin pump failure in 
a 20-years old female
Summary: 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 in-
sulin pump. She was admitted to an intensive 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 oxacilin 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 progressive primary or an early postprimary infection even in a vac-

cinated person.
Key words: pulmonary tuberculosis, diabetes mellitus, hyperglycaemia, insulin pump
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Feketeová, E., Kašák, V., Macháčková, M. Astma a vrcholový sport. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 3, 
č. 2– 3: 11–15, 2006.

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 astmatické po-
tíže 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.
Klíčová slova: asthma bronchiale, námahou indukované astma, astma a doping

Asthma and a top level sport
Summary: Asthma bronchiale is one of the most common chronic diseases worldwide. Approximately 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 phy-
sical 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 principles; however specific doping issues are involved.
Key words: asthma bronchiale, exercise induced asthma, asthma and doping

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

Souhrn: Autorka předkládá kazuistiku pacienta s méně obvyklou příčinou dušnosti, která vyústila do těžké respirační insuficience s extrém-
ní sekundární polyglobulií a plicní arteriální 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.
Klíčová slova: dušnost, foramen ovale, transezofageální echokardiografie (TEE)

An uncommon cause of breathlessness
Summary: 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 valve changed into a right-left short circuit defect with all 
hemodynamic consequences.
Key words: breathlessness, foramen ovale, transesofageal echocardiography (TEE)

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

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 příznaků. Je zde popsán standardní vyšetřovací algoritmus a rozdílnost 
terapeutického řešení v závislosti na velikosti mukokély a přítomnosti komplikací.
Klíčová slova: mukokéla

Sudden manifestation of mucocele
Summary: 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 intervention in the paranasal sinus. We present two cases of a mucocele with rapid development 
of clinical signs. We describe standard diagnostic methods and different surgical approaches depending on the size of the mucocele and the 
presence of complications.
Key words: mucocele
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Šimánek, V., Třeška, V., Mukenšnábl, P., Fikrle, A., Klečka, J., Skalický, T., Sutnar, A., Špidlen, V., Vodička, J., Šafrá-
nek, J. Metastáza sterna jako první projev hepatocelulárního karcinomu. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 
3, č. 2–3: 24–27, 2006.

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 fa-
tální následky pro nemocného.
Klíčová slova: hepatocelulární karcinom, metastáza, sternum

Sternal metastasis as the first symptom of the hepatocellular carcinoma
Summary: The authors present a rare case of the first symptom of the hepatocellular carcinoma presented as sternal metastasis in a pa tient 
with diagnosed hepatitis C who has not been adequately supervised.Inadequate assessment of the first symptoms of the disease resulted 
in a fatal outcome.
Key words: hepatocellular carcinoma, metastasis, sternum

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

Interesting bronchological (and morphological) findings: Part 5 – Tuberculosis 
Key words: tuberculosis, flexible bronchoscopy (FOB), bronchoscopic findings
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Havel, D., Pužman, P. Legionářská nemoc. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 3, č. 4: 4–7, 2006.

Souhrn: Legionářská nemoc je akutní plicní infekční onemocnění, které může probíhat pod obrazem těžké, život ohrožující pneumonie. Toto 
onemocnění způsobuje gramnegativní bakterie Legionella pneumophila. V naší kazuistice prezentujeme průběh nemoci u 67letého muže.
Klíčová slova: legionářská nemoc, Legionella pneumophila, pneumonie

Legionary disease
Summary: Legionary disease is an acute pulmonary infective disease that can proceed as a serious life-threatening pneumonia. This disease is 
caused by the gram-negative bacteria Legionella pneumophila. In our case history we present a course of the disease in a 67 years old male.
Key words: Legionary disease, Legionella pneumophila, pneumonia

Oravec, P., Jonner, I., Slivka, R., Havelková, J., Doležel, L. Abrikosovov tumor p@úc (Granular Cell Tumor). Kazuistiky 
v alergologii, pneumologii a ORL 3, č. 4: 8–10, 2006.

Súhrn: Abrikosovov tumor (granular cell tumor – GCT) je zriedkavý, v drvivej väčšine prípadov benígny nádor. V súčasnosti sa CGT pova-
žuje za periférny neuroektodermálny tumor a predpokladá sa, že pochádza zo Schwannových buniek periférneho nervového systému. GCT 
je zriedkavý pZúcny nález. Diagnóza sa určuje na základe histologického vyšetrenia. V terapii sa využíva chirurgická resekcia alebo odstrá-
nenie tumoru mechanickou abráziou a laserom pri bronchoskopii (FOB). Výsledky a prognóza pacientov sú vzh?adom na charakter tumoru 
veZmi dobré, uvedená terapia je pri benígnom type GCT kuratívna. V článku uvádzame tri kazustiky našich pacientov, diagnóza bola stano-
vená na základe histologického vyšetrenia, ako liečebná modalita bola použitá laserová energia a mechanická abrázia cestou bronchosko-
pie, liečba viedla k odstráneniu tumoru.
K.účové slová: Abrikosovov tumor, bronchoskopia, laser

Granular Cell Tumor
Summary: Granular Cell Tumor (Abrikosov’s tumor) is a rare, mostly benign tumor. Presently, the Granular Cell Tumor (GCT) is con-
sidered a peripheral neuroectodermal tumor and it is assumed that its origins come from Schwann’s cells of peripheral nervous system. 
GCT is a very rare pulmonary tumor. The diagnosis is made on the basis of histological examination. There are two ways to remove the 
tumor – a surgical resection or a laser power via bronchoscope. The patients show good results and the prognosis is promising after ha-
ving the tumor removed. It is a currative type of treatment used for benign tumor. The diagnosis of three patients presented in the article 
was made on the basis of histological examination. The laser power and the mechanical abrasion via bronchoscope were used as a thera-
peutic modality. The treatment led to the removal of the tumor.
Key words: granular cell tumor (GCT), bronchoscopy, laser

Kúko@, P., Jonner, I., Oravec, P., Havelková, J., Barboričová, Z., Švajdler, M., Holečko, R. Churg-Straussovej syndróm. 
Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 3, č. 4: 11 –14, 2006.

Súhrn: Kazuistika opisuje zaujímavý prípad mladého muža s polymorfnými gažkosgami, u ktorého bol excíziou mäkkotkanivových uzlíkov 
z podkožia hlavy histologicky potvrdený Churg-Straussovej syndróm. Jej cieZom je priblížig pomerne zriedkavé ochorenie, akým Churg-
-Straussovej syndróm určite je a poukázag na možné úskalia diag nostiky a liečby.
K.účové slová: Churg-Straussovej syndróm, granulomatózna vaskulitída

Churg-Strauss syndrome
Summary: The case presents an interesting case of a young male suffering from the polymorphous symptoms in whom an excision of soft 
tissue nodules from subcutis on the head was performed and histologically Churg-Strauss syndrome was confirmed. The case is intended to 
explain a relatively rare disease, that Churg-Strauss syndrome is for sure, and to show possible pitfalls of diagnosis and treatment.
Key words: Churg-Strauss syndrome, granulomatous vasculitis
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Kováčová, D., Kavková, D., Hamžík, J., Plutinský, J., Rovenský, J. Chylotorax – komplikovaný a raritný prejav systémo-
vého lupus erythematosus. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 3, č. 4: 15 –18, 2006.

Súhrn: Autori popisujú prípad 26-ročnej ženy, sledovanej a liečenej reumatológom pre kožnú formu systémového lupus erythematosus, 
u ktorej sa objavil obojstranný fluidotorax. Analyticky vZavo išlo o chylotorax. Recidivujúci a torpídny obojstranný výpotok bol riešený kom-
binovanou konzervatívnou medikamentóznou, aj chirurgickou liečbou.
K.účové slová: chylotorax, systémový lupus erythematosus

Chylothorax – a complicated and rare symptom of the systemic lupus erythematosus
Summary: Authors present a case of a 26 years old female patient watched and treated by a rheumatologist for a cutaneous form of the 
systemic lupus erythematosus, who developed a bilateral fluidothorax. Analysis of the left sided affection confirmed chylothorax. Relapsing 
and torpid bilateral exudate was treated by a combined conservative pharmacological and surgical treatment.
Key words: chylothorax, systemic lupus erythematosus

Štefka, J., HoražWovský, P., Vernerová, A., Hytych, V. Vzácná komplikace Bochdalekovy hernie v pozdním věku. Kazuis-
tiky v alergologii, pneumologii a ORL 3, č. 4: 19–21, 2006.

Souhrn: Autoři sdělení popisují manifestaci hiátové Bochdalekovy hernie v dospělosti pod obrazem ileozní náhlé příhody břišní.
Klíčová slova: diafragmatická hernie, brániční hernie, Bochdalek

A rare complication of Bochdalek’s hernia in a patient of an advanced age
Summary: Authors present a manifestation of hiatal Bochdalek’s hernia in adulthood as acute abdomen – ileus.
Key words: diaphragmatic hernia, Bochdalek

Bartoň, P., Drajna, M., Dia, M., Kerekes, Z., Hanák, V. Zajímavé bronchologické (a morfologické) nálezy. 6. díl – Neobvyk-
lý endobronchiální nález při asthma bronchiale. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 3, č. 4: 24 –29, 2006.

Klíčová slova: asthma bronchiale, prevalence, GINA, flexibilní bronchoskopie (FOB)

Interesting bronchological (and morphological) findings: Part 6 – An uncommon endobronchial finding due to bronchial asthma
Key words: bronchial asthma, prevalence, GINA, flexible bronchoscopy (FOB)
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