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Souhrn:
Dvanáctiletá dívka mongolské národnosti onemocněla krátce po příchodu do Čes-

ké republiky pravostrannou exsudativní pleuritidou. Z hrudního punktátu bylo kulti-
vačně prokázáno Mycobacterium tuberculosis rezistentní na většinu antituberkulotik
s výjimkou pyrazinamidu. Zdroj onemocnění se nepodařilo prokázat, pravděpodobně
se nakazila v Moskvě, kde pobývala několik let před příchodem do České republiky.
Přes léčbu antituberkulotiky trvající devět měsíců se vytvořila rozsáhlá pachypleuriti-
da, kterou bylo nutno řešit chirurgickou dekortikací. 17 měsíců po skončení léčby se
objevila recidiva v podobě rozsáhlé krční lymfadenitidy. V extirpovaných uzlinách se
kultivačně znovu potvrdil multirezistentní kmen mykobakteria tuberkulózy. Opakova-
nou léčbu antituberkulotiky dívka po několika měsících samovolně přerušila a odces-
tovala do Mongolska. Prognóza onemocnění zůstává u ní nejistá. Jedná se o prvý pří-
pad dětské tuberkulózy v České republice vyvolaný multirezistentním kmenem M.
tuberculosis.

Summary:
First case of child tuberculosis in the Czech Republic caused by multi-resistant My-

cobacteria tuberculosis
A twelve year Mongolian girl fell ill shortly after her arrival in the Czech Republic

with the right side exudative pleuritis. The thoracic puncture cultivation proved My-
cobacterium tuberculosis resistant to all antituberculotic drugs except for pyrazina-
mid. We have not succeeded in proving the source of the disease, she was probably
infected in Moscow where she had lived for several years prior to her arrival in the
Czech Republic. Despite nine month of treatment with antituberculotic drugs an ex-
tensive pachypleuritis developed and we had to perform surgical decortication. Seven-
teen months after the treatment was completed, the relapse of the disease was detec-
ted in the form of extensive throat lymphadenitis. Cultivation of extirpated nodes
confirmed again the multi-resistant Mycobacterium tuberculosis. The girl (of her own
will) interrupted the repeated treatment with antituberculotic drugs several months
later and she left for Mongolia. The prognosis of the disease remains uncertain. It is
the first case of child tuberculosis in the Czech Republic caused by multi-resistant
Mycobacterium tuberculosis.

Křepela, K., Pohl, J., Kašpar, P. Prvý případ dětské tuberkulózy v České republice vyvolaný multirezistentním
kmenem mykobakteria tuberkulózy. Kazuistiky v pneumologii 2, č. 1: 4 – 8, 2005.
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Prvý případ dětské tuberkulózy
v České republice vyvolaný
multirezistentním kmenem
mykobakteria tuberkulózy

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

Multirezistentní tuberkulóza (MDR TB – multidrug-resistant
TB) je definována jako onemocnění vyvolané kmenem Mycobac-
terium tuberculosis rezistentním minimálně na kombinaci anti-
tuberkulotik isoniazid a rifampicin. U tohoto onemocnění selhá-
vá léčba základními antituberkulotiky (INH – isoniazid, RMP –
rifampicin, STM – streptomycin, EMB – etambutol, PZA – pyrazi-
namid), což přináší riziko šíření infekce v populaci. Neléčení nebo
nesprávně léčení pacienti představují rizikový faktor, který by mohl
ovlivnit stabilizovanou epidemiologickou situaci tuberkulózy
v České republice a vést k nebezpečnému šíření onemocnění v naší
populaci (Havelková et al. 2003).

V Národní referenční laboratoři pro mykobakterie (NRLM)
se v období 1999 – 2001 soustředilo 56 izolovaných MDR kmenů
od 39 pacientů, což představuje 1,96 % ze všech případů bacilární
tuberkulózy (Havelková et al. 2003). U 25 případů se jednalo
o nové onemocnění (primární rezistence), u ostatních o onemoc-
nění v minulosti léčených osob (získaná rezistence). Podle pohla-
ví byla převaha mužů (31 případů) nad ženami (8 případů). Nej-
větší kumulace případů byla ve věkovém období 50 – 59 let u mužů
i u žen. V dětském věku do 15 let byla izolace provedena v jedi-
ném případě (naše pacientka). Podle geografické distribuce bylo
nejvíce nemocných z kraje Moravskoslezského a z Prahy. Nejčas-
tějším typem multirezistence byla rezistence na 4 ze základních
antituberkulotik u 48,2 % kmenů.

Léčba pacientů s multirezistentní tuberkulózou je svízelná,
dlouhodobá a ne vždy úspěšná. Podle výsledku grantového projek-
tu ve Státním zdravotním ústavu se v současnosti jako nejnaděj-
nější jeví pro léčbu multirezistentní tuberkulózy isepamicin, clofa-
zimin, capreomycin a amikacin (Havelková et al. 2003).

Kazuistika:
Dvanáctiletá dívka mongolské národnosti přicestovala do Čes-

ké republiky v listopadu 2000. Její otec zahynul v roce 1993
v Mongolsku při autonehodě, matka a devítiletý bratr jsou zdrávi.
Dívka byla údajně očkována dle mongolského očkovacího kalen-
dáře, očkovací průkaz však nemá. Ve třech letech prodělala ikte-
rus (hepatitis?), jinak vážněji nestonala. Menses má od roku 2000
nepravidelné. Před příchodem do České republiky pobývala
s matkou delší dobu v Moskvě.

Po příjezdu do naší republiky byla vyšetřena na spádovém plic-
ním oddělení, protože jí asi 3 měsíce pobolívalo vpravo na hrud-
níku, ale nález na snímku hrudníku byl normální. Tuberkulinový
test Mantoux II. měla silně pozitivní +22 mm. 12. ledna 2001
dostala teplotu 39° C, kašel a zvracela, byla proto 17. ledna přijata
na dětské oddělení nemocnice v Kroměříži. Tam zjistili na sním-
ku hrudníku známky výpotku v pravém hemitoraxu a pacientku
dne 18. ledna přeložili s podezřením na tuberkulózní etiologii do
dětské tuberkulózní léčebny v Jablunkově.

V Jablunkově provedli dvakrát punkci pleurální dutiny, při kte-
ré vyprázdnili 400 a 200 ml výpotku, ve kterém byl zjištěn cytolo-
gicky lymfoplasmocelulární nález. Bakteriologické vyšetření bylo
negativní. U dívky zahájili léčbu čtyřkombinací antituberkulotik
(INH, RMP, EMB, PZA) a prednisonem. Jako vedlejší nález byla
zjištěna mikroskopická hematurie. Pro přetrvávající ranní horečky

Obr. č. 1: Zadopřední skiagram hrudníku s rozsáhlou
pleurální reakci vpravo.

až 40° C vysadili přechodně RMP pro možnou polékovou reakci.
Pro i nadále trvající horečky a nález v moči byla přeložena 12. úno-
ra 2001 na kliniku pediatrie FTN v Krči k podrobnějšímu klinické-
mu vyšetření.

Při přijetí na kliniku přetrvávaly u dívky bolesti vpravo na hrud-
níku, s poslechovým nálezem výrazně oslabeného dýchání. Z labo-
ratorních nálezů měla FW 54/77, CRP 46,9 mg/l, počet leukocytů
6300, diferenciál v normě. V moči přetrvával nález krve 3 j., v sedi-
mentu 15 Er v zorném poli. Na kontrolním snímku hrudníku pře-
trvávala rozsáhlá pleurální reakce vpravo (obr. č. 1), v bočné pro-
jekci byly patrné dvě hladinky tekutiny (obr. č. 2).

Obr. č. 2: Pravý bočný snímek hrudníku, kaskádové adheze
s hladinkami tekutiny.
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Dne 13. 2. jsme provedli další punkci hrudníku, při které se
podařilo vyprázdnit 77 ml slámově žlutého výpotku, specifické váhy
1022, cytologicky lymfomonocytární buněčná populace. Ve výpot-
ku byl vysoký obsah bílkoviny 57 g/l, cholesterol a triglyceridy
lehce sníženy, minerály v normě. Kultivace na běžnou floru nega-
tivní. Vyšetření na BK mikroskopicky negativní, kultivace založe-
na. Po provedení hrudní punkce hladinky vymizely, ale přetrvávaly
rentgenologické známky výrazné pachypleuritidy. Série laryngeál-
ních výtěrů a vzorků moče na BK byly mikroskopicky negativní,
později i kultivačně. Oční vyšetření provedené vzhledem k podává-
ní EMB prokázalo normální nález vizu, perimetru i barvocitu.

Pro přetrvávající hematurii bylo provedeno podrobné vyšetře-
ní ledvin včetně sonografie a izotopového vyšetření, které prokáza-
lo jen mírnou hypotonii dutých systémů oboustranně, konkrementy
neprokázány. Krevní tlak v normě. V Hamburgeru zmnoženy Er
(7700 el/min., norma do 2000) i Le (14233 el/min., norma do
4000), válce nenalezeny. Bakteriologický nález v moči negativní.

V den přijetí na kliniku měla dívka ještě teplotu 38° C, ale po
zvýšení dávky prednisonu teploty poklesly, takže bylo možno zno-
vu přidat RMP a pokračovat v léčbě čtyřkombinací antituberkulo-
tik spolu s pyridoxinem. Po této úpravě se nové teploty již neobje-
vily. Nový výpotek v hrudníku se netvořil, ale přetrvával rentgeno-
logický nález svědčící pro rozsáhlou pachypleuritidu. Močový ná-
lez zůstal přes podezření na specifický původ neobjasněn, velká
série močí na BK zůstala negativní. Podrobné nefrologické vyšetře-
ní příčinu neobjasnilo.

Dne 5. března 2001 jsme dívku přeložili zpět do dětské léčebny
v Jablunkově. Tam pokračovali v léčbě antituberkulotiky, ale protože
se znovu objevily ranní horečky až 39° C a podle kontrolního snímku
bylo vysloveno podezření na perikarditidu, byla přeložena 26. dubna
na kliniku dětských infekčních nemocí do Brna. Tam provedli CT
vyšetření srdce a perikarditidu vyloučili. Pro přetrvávání teplot vy-
sadili znovu RMP a přidali STM. Teploty postupně ustoupily. Dne
14. května přeložili dívku zpět na naši kliniku v Krči. Byla afebrilní,
měla výrazně oslabené dýchání nad pravým hemitoraxem, který
byl zmenšen. Přetrvávaly stále zvýšené zánětlivé parametry (FW až
80/2 hod, CRP 76 mg/l). Jaterní testy a krevní obraz byly v normě,
v moči přetrvávala mikroskopická hematurie.

Pokračovali jsme ve stejné léčbě včetně STM místo RMP, ale
28. května jsme obdrželi pozitivní výsledek prodloužené kultiva-
ce z hrudního výpotku ze dne 13. února, kde byl prokázán kmen
rezistentní na STM 10 gama, INH 0,2 gama, RMP 5 gama, EMB 2
gama. Citlivost byla zachována na PAS, PZA, ethionamid, cyklo-
serin, kanamycin, rifabutin, ofloxacin, clarithromycin, amikacin,
azithromycin a isepamicin (ověřeno genetickými sondami ve SZÚ).
Na základě toho jsme museli léčbu upravit a začali jsme podávat
amikacin, ethionamid, clarithromycin a ofloxacin. Pacientka léč-
bu velmi špatně snášela pro zažívací obtíže, amikacin jsme muse-
li pro kolapsový stav a horečky vysadit, později i ethionamid, na
který byla hlášena rezistence dodatečně. Přidali jsme rifabutin
a znovu PZA, na který byla citlivost zachována.

Pro přetrvávající plicní nález s postupným oploš\ováním hrud-
níku i přes intenzivní dechovou rehabilitaci jsme indikovali 25. čer-
vence CT vyšetření, které prokázalo výraznou retrakci pravého he-
mitoraxu se ztluštěním pleury v celém kraniokaudálním rozsahu
hrudníku, maximální bazální ztluštění, kde je opouzdřený výpo-
tek, dystelektázu segmentu 6. Ztluštění perikardu vpravo bazálně
(obr. č. 3).

V uvedené kombinací léků se zachovanou citlivostí jsme po-
kračovali ještě dva měsíce, ale pro nelepšící se stav jsme po celkové
době léčby trvající 9 měsíců indikovali chirurgickou revizi a prove-
dení dekortikace pachypleurálních změn vpravo. Operace byla pro-
vedena na klinice dětské chirurgie ve FN v Motole 25. září 2001.
Pachypleuritida při ní dosahovala šíře 4 cm. Po operaci byla u paci-
entky zahájena umělá plicní ventilace a byla přeložena na resusci-
tační oddělení FN v Motole. Tam po rozepnutí pravé plíce byla 5. říj-
na provedena extubace a 6. října odstraněn drén.

Dívka byla 8. října přeložena zpět na kliniku pediatrie v Krči,
kde jsme pokračovali v podávání antituberkulotik. Při překladu
měla viditelnou změnu chování ve srovnání se stavem před pře-
kladem do Motola. Byla dezorientovaná, odpovídala neadekvát-
ně, postupně se stupňoval neklid. Indikovali jsme proto psychiat-
rické vyšetření. Stav pacientky byl hodnocen jako akutní psycho-
tický stav a byla doporučena léčba chlorprotixenem, která však
byla bez efektu. Proto jsme 23. října 2001 ukončili podávání anti-
tuberkulotik a dívku jsme přeložili na dětské psychiatrické oddě-
lení ve FN v Motole. Odtud byla na žádost matky přeložena násle-
dující den do psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě, kde nález
hodnotili jako psychotický stav exogenní etiologie v návaznosti

KOCH ROBERT (1843–1910) – německý bakteriolog, jeden ze zakladatelů mikrobiologie, profesor hygieny a bakteriologie na berlínské univerzitě, nositel Nobelovy ceny. Jeho
poznatky o možnosti kultivace čistého mikrobu mimo tělo živočicha (antrax) bez ztráty jeho infekční aktivity zaujaly odborníky a vyvolaly četné spory. Při zdokonalování metod
identifikace bakterií a získávání čistých kultur objevil původce tuberkulózy. Při cestách do Afriky a Indie objevil Vibrio cholerae a bacil zánětu oční spojivky. Podrobně popsal etiologii
infekcí při poraněních. Jeho tuberkulin, předčasně uvolněný k výrobě a šíření, se sice nehodil k léčení TBC, osvědčil se však jako indikátor antituberkulózní imunity. V eponymickém
názvu bacilu infekční konjunktivitidy je též jméno amerického oftalmologa J. E. Weekse (1853–1949), chirurga, který bacil izoloval v r. 1886. Viz K. postuláty, K.?Weeksův bacil, K.
bacil. (Zdroj: Velký lékařský slovník)

Obr. č. 3: CT hrudníku s rozsáhlou pachypleuritidou vpravo
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na řízené dýchání a masivní polyfarmakoterapii včetně kortikoi-
dů. Stav se postupně upravoval po malých dávkách neuroleptik
a na naléhání matky byla propuštěna 29. října na ambulantní léč-
bu (Rivotril, Risperdal). Na další kontroly se nedostavovala ani
na psychiatrické oddělení v Jihlavě, ani na naši plicní ambulanci,
kam jsme ji opakovaně zvali. Po telefonickém dotazu na spádo-
vém dětském středisku jsme byli informováni, že klinicky je
v pořádku, psychofarmaka již nedostává a v současné době pobý-
vá u svého strýce v Rumburku.

Na naši ambulanci v Krči se dostavila až 17. dubna 2002, kdy
se chovala zcela normálně, dýchání vpravo měla oslabené, na sním-
ku hrudníku byla patrná pooperační pleurální rezidua nad pravou
polovinou bránice. Z laboratorních vyšetření měla zvýšení FW na
32/65, vyšší CRP 12,2 g/l (norma do 5,0). Funkční vyšetření plic
prokázalo normální plicní objemy, bez známek hyperinflace, prů-
chodnost dýchacích cest bez omezení.

Při další kontrole 16. prosince 2002 nám sdělila, že v červnu
byla hospitalizována 14 dní na dětském oddělení nemocnice v Jih-
lavě pro infekci močových cest. Byla bez obtíží, nebyla dušná, dý-
chání vpravo bazálně jen lehce oslabené. Na snímku hrudníku byl
zašlý zevní úhel a nástěnná pleurální reakce v pravém dolním plic-
ním poli jako zbytkový pooperační nález (obr. č.4).

vé i funkční nálezy byly 14 měsíců po skončení léčby v normě, bez
známek recidivy plicního nálezu. Přetrvávala pouze dlouhodobě
mikroskopická hematurie nejasné etiologie. Specifický původ po-
stižení ledvin byl nepravděpodobný, nikdy se nepodařilo z moče
prokázat mykobakterium tuberkulózy kultivačně a nález také ne-
byl ovlivněn léčbou antituberkulotiky v trvání 9 měsíců.

Tím ovšem celý případ neskončil. V polovině května 2003 se
u pacientky objevilo zduření uzlin vlevo na krku. Byla léčena na
krčním oddělení v Jihlavě, postupně dostala Augmentin a Klacid
bez efektu. V dalším průběhu se vytvořil paket fluktuujících uzlin
velikosti 50 mm s centrální hrozící perforací. Byla proto znovu
přijata 5. června na pediatrickou kliniku v Krči. Laboratorně měla
pouze vyšší FW 27/52, CRP a krevní obraz normální hodnoty.
Mantoux II. měla +30 mm se vznikem vezikuly, kožní test s avi-
árním senzitinem +15 mm. Na krčním oddělení byla provedena
16. července extirpace uzlin, v nichž byla histologicky prokázána
specifická granulační tkáň s kazeózní nekrózou. Bakteriologický
nález na BK byl mikroskopicky negativní, Bactec negativní, ale
MTD test pozitivní (Mycobacterium tb direct test). U dívky jsme
současně provedli podrobné nefrologické vyšetření, kde kromě
přetrvávající mikroskopické hematurie byla všechna vyšetření
v normě. Také tlak krevní měla v rozmezí normálních hodnot.

U pacientky jsme zahájili znovu léčbu antituberkulotiky (INH,
rifabutin, PZA) spolu s pyridoxinem a pacientka byla propuštěna
do ambulantní léčby. Dne 16. září jsme obdrželi výsledek kultiva-
ce, která prokázala opět multirezistentní kmen mykobakteria tu-
berkulózy podobně jako při původní plicní manifestaci. Ze základ-
ních antituberkulotik byla zachována citlivost jen na PZA. Při kon-
trole v říjnu 2003 jsme zjistili, že léky přestala užívat, protože jí
skončilo pojištění a nikdo jí léky proto nepředepsal. Po domluvě
s obvodním dětským střediskem a obnovení pojištění začala léky
opět dostávat. Po opakovaných urgencích se dostavila na kontro-
lu 31. prosince 2003, kdy udala, že užívá jen INH a rifabutin.
Doporučeno přidat opět PZA. Krátkodobě byla znovu hospitali-
zována na klinice pediatrie v Krči 13. – 16. ledna 2004 pro horeč-
natý stav a bolesti břicha. Neměla zvýšené zánětlivé parametry
a stav se rychle upravil. V té době užívala výše uvedenou troj-
kombinaci, vlevo na krku nebyly známky recidivy lymfadenitidy,
také snímek hrudníku byl v pořádku. Přetrvávala stále hematurie.

Vzhledem k tomu, že se rodina pacientky mezitím přestěho-
vala do Prahy, informovali jsme příslušné dětské středisko o nut-
nosti kontrol a předpisu léků. Dle opakovaných telefonátů s ošet-
řující lékařkou jsme však zjistili, že na předvolání k vyšetření ne-
reaguje. Od ledna do srpna 2004 se nepodařilo s rodinou navázat
kontakt. Teprve 27. srpna jsme získali telefonickou informaci od
nevlastního otce, že několik měsíců pobývala v Mongolsku a žád-
né léky neužívala. Dostavila se na kontrolu 30. srpna 2004. Vlevo
na krku měla rozsáhlé jizvy po extirpaci uzlin, bez známek recidi-
vy lymfadenitidy. Z laboratorních vyšetření měla vysokou hodno-
tu FW 70/98, ostatní hodnoty v normě (CRP, krevní obraz, jater-
ní testy, Ig).

Vzhledem k tomu, že se opět přestěhovala do jiné části Prahy,
předali jsme podrobnou informaci příslušnému dětskému stře-
disku s prosbou o kontrolu FW. Na kontrolu k nám byla pozvána
na 1. prosince 2004. Od 30. srpna do ledna 2005 se však nedosta-
vila na kontrolu ani na dětské středisko ani na naši plicní ambu-
lanci v Krči přes opakované telefonické výzvy.

Obr. č. 4: Zadopřední skiagram hrudníku se zbytkovou
pleurální reakcí po dekortikaci pravé plíce

Laboratorně měla normální hodnoty FW, CRP, krevního obra-
zu, jaterních testů. V moči přetrvával nález krve +4j., v sedimentu
močovém Le 5-10, Er 15 v zorném poli. Bakteriologický nález v moči
negativní. Spirometrie byla bez známek ventilační poruchy.

Závěrem jsme mohli konstatovat, že se jedná o úspěšné vyléče-
ní rozsáhlé tuberkulózní exsudativní pleuritidy, vyvolané multire-
zistentním kmenem mykobakteria tuberkulózy, kde teprve chirur-
gické řešení vedlo ke konečnému úspěchu. Laboratorní, rentgeno-
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Prognóza onemocnění u této pacientky zůstává nejistá, jed-
nak pro onemocnění multirezistentním kmenem mykobakteria
tuberkulózy, jedna pro nedodržování léčebného režimu.

Diskuse:
Podle doporučení Světové zdravotnické organizace (1998) jsou

rezistentní mykobakteriální kmeny označovány jako
● monorezistentní, tj. s rezistencí na jedno ze základních

antituberkulotik,
● polyrezistentní, tj. s rezistencí na dvě a více antituberku-

lotik, kde však chybí současná rezistence na INH a RMP,
● multirezistentní, tj. rezistentní minimálně na kombinaci

INH a RMP.
V klinické praxi se rozlišují dva základní typy rezistence. Ini-

ciální rezistence, označovaná také jako primární, vzniká u nového
onemocnění v důsledku zvýšeného podílu primárně rezistent-
ních mutant M. tuberculosis, ale také v důsledku rezistence pře-
nesené od zdroje. Získaná rezistence vzniká v průběhu neúspěšné
léčby, jako důsledek monoterapie nebo nesprávného léčebného
režimu.

Narůstající výskyt MDR TB ve světě si zasluhuje zvýšenou
pozornost. V období 1994-1999 patřily ke státům s nejvyšším vý-
skytem Estonsko (14,1 %), Čína/Henan (10,8 %), Litva (9,0 %)
a Rusko/Ivanovo (9,0 %) (Espinal et al. 2000). V České republi-
ce je situace zatím uspokojivá, i když výskyt také narůstá (v roce
1999 1,8 %, v roce 2001 2,4 %) (Havelková et al. 2003). Závaž-
ným nebezpečím v tomto směru jsou některé sociálně slabší sku-
piny (vězni, migranti, bezdomovci). Výskyt je zejména ve střed-
ních věkových skupinách, ale v některých zemích je patrný posun
do nižšího věkového období. Námi pozorovaný případ je prvým
výskytem MDR TB v dětském věku v České republice, i když se
jedná o mongolskou dívku, která se pravděpodobně infikovala
v Rusku od neznámého zdroje (iniciální rezistence).

Léčba MDR případů je velmi svízelná a dlouhodobá. I když se
prokáže citlivost na některé léky druhé řady (second-line drugs),
není úspěch léčby zajištěn, jak tomu bylo i u naší pacientky. Navíc
tyto léky mohou mít značné nežádoucí vedlejší projevy, které ve-
dou často k nutnosti jejich podávání předčasně ukončit.

PRVÝ PŘÍPAD DĚTSKÉ TUBERKULÓZY V ČESKÉ REPUBLICE VYVOLANÝ MULTIREZISTENTNÍM KMENEM…

Závěr:

Uvedený případ tuberkulózy vyvolaný multirezistentním kme-
nem mykobakteria tuberkulózy u 12leté mongolské dívky pouka-
zuje na závažnost problematiky tohoto onemocnění. V průběhu
období 2000–2004 prodělala nejprve rozsáhlou tuberkulózní ex-
sudativní pleuritidu, která se hojila rozsáhlou pachypleuritidou,
takže bylo nutné chirurgické řešení (dekortikace). Kmen myko-
bakterie tuberkulózy kultivačně ověřený z pleurálního výpotku byl
rezistentní na 4 ze základních antituberkulotik. I přes léčbu léky
druhé řady, které měly zachovanou citlivost, se nepodařilo trvalé
vyléčení. 17 měsíců po skončení léčby se u pacientky objevila reci-
diva onemocnění v podobě rozsáhlé krční lymfadenitidy, kterou
bylo třeba řešit opět chirurgickou cestou. Kultivačně byl znovu pro-
kázán multirezistentní kmen jako u plicní lokalizace. Přístup rodi-
ny k nutnosti řádné a dlouhodobé léčby je nespolehlivý, dívka léky
pravidelně neužívá. Prognóza jejího onemocnění je nejistá. Jedná
se o prvý případ dětské tuberkulózy v České republice, vyvolaný
multirezistentním kmenem M. tuberculosis.
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František Kopřiva

Leukotrieny
Autoru publikace Chronický eosinofilní zánět a asthma bronchiale (Maxdorf 2003) vychází ve stejné ediční

řadě Jesenius aktuální souhrn poznatků, prezentovaných zejména časopisem Prostaglandins, Leukotrienes
& Essentials Fatty Acids a získaných ze zkušeností s léčením dětských astmatiků s dalšími pracovišti
v Olomouci. Dvanáctiřádkové vysvětlení významu hesla leukotrieny ve Velkém lékařské slovníku je pro
lékaře jen orientační zkratkou. Doc. Kopřiva seznamuje zájemce s problematikou v celé šíři v deseti kapito-
lách. Funkci leukotrienů v klinické medicíně a mechanismu jejich účinků pochopíme zejména po přečtení kapitol o zánětu,
o leukotrienech ve vztahu k některým chorobným stavům a onemocněním. Celá kniha je ilustrována graficky přehledně a vkusně
řešenými tabulkami a obrázky. Bibliografie odkazuje na 37 knižních a časopiseckých publikací. Připojen je slovníček použitých zkratek.

Maxdorf 2005, ISBN 80-7345-045-3, A5, váz., 141 str.
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Asymptomatická hyalinóza
pleury a rakovina plic
způsobené prachem azbestu

Valerie Hassmanová
Klinika nemocí z povolání, Universita Karlova v Praze, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice
v Hradci Králové

Souhrn:
V práci jsou shrnuty základní účinky azbestu, jeho vliv na zdravotní stav expono-

vaných osob a nemoci z povolání, které jsou v ČR uvedeny v Seznamu nemocí z povo-
lání v souvislosti s touto expozicí.

Jsou popsána dvě asymptomatická profesionální onemocnění – hyalinóza pleury
a rakovina plic, zachycená při preventivní prohlídce.

Summary:
Asymptomatic Asbestos-related Pleural Plaques and Lung Cancer
The paper summarizes principal effects of asbestos, its influence on health condi-

tions of exposed persons, and occupational diseases listed in the Czech Republic in
the List of Occupational Diseases in relationship with this exposure.

Two asymptomatic professional disease are described – hyalinosis of the pleura
and lung cancer, found in a preventive medical examination.

Hassmanová, V. Asymptomatická hyalinóza pleury a rakovina plic způsobené prachem azbestu. Kazuistiky
v pneumologii 2, č. 1: 9 – 14, 2005.
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� azbest
� profesionální

onemocnění
z azbestového prachu

� hyalinóza pleury
� rakovina plic

Key words:
� asbestos
� occupational diseases

due to asbestos dust
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Úvod:

Charakteristika a účinky azbestu
Azbest (asbestinon, ř. = nespalitelný) nebo též osinek jsou pří-

rodní vláknité odrůdy několika metamorfovaných křemičitanů ob-
sahujících hořčík, často i dvojmocné železo, hliník, event. někte-
ré jiné stopové prvky.

Z celé řady minerálních forem azbestu uvádím nejčastější: ak-
tinolitový, amfibolový (krocidolit též krokydolit – vločkový či vl-
něný kámen – modrý azbest nebo též riecbekitový azbest je medi-
cínsky nejzávažnější), antofylitový, serpentinový (chrysotil – tech-
nicky dnes nejpoužívanější) a tremolitový azbest.

Jednotlivé druhy se liší zejména barvou, délkou vláken, che-
mickým složením, bodem tání a indexem světelného lomu.

Základní vlastností azbestu je vysoká pevnost v tahu ve smě-
ru podélné osy, nehořlavost a tepelná odolnost, vysoký elektrický
odpor, schopnost pohlcovat zvuk a chemická inertnost. Kromě
chrysotilu, který je slabě rozpustný v HCl, jsou všechny ostatní
v HCl nerozpustné.

V mineralogii se za vlákno považuje částice s délkou větší nebo
rovnou 5 µm a poměrem délky ku šířce větším nebo rovným 3 : 1.

Azbest s vlákny delšími než 8 µm (textilní azbesty) se používal
k výrobě nehořlavých tkanin pro ochranné oděvy, filtrů pro čistící
zařízení a papíru. Azbest s vlákny o délce 2 – 8 µm k výrobě azbes-
tových nebo azbestocementových materiálů (dříve střešní krytina
eternit, odpadní roury, dlaždice, brzdová a spojková obložení)
a krátkovláknité azbesty s vlákny kratšími než 2 µm k výrobě izo-
lačních materiálů (výplň prostorů mezi kajutami lodí a dokonce
paradoxně do filtrů respirátorů plynových masek a cigaret).

Základní biologický účinek azbestu spočívá v indukci fibro-
genity a kancerogenity. Fibrogenní účinek vede k zánětlivé reak-
ci, reparačnímu procesu a následnému jizvení. Karcinogenní
účinek vyplývá z genové mutace DNA zasažených buněk, mole-
kulárních změn, proliferace postižených buněk a jejich změn
v buňky nádorové.

Vláknitá forma azbestu způsobuje, že vlákna o šíři zlomků mi-
kronů a mnohonásobně větší délce mohou být zachycena již v hor-
ních dýchacích cestách, ale mohou prouděním vzduchu proniknout
až do alveolů. Přestože se některá lámou, jejich vláknitá struktura
zůstává zachována. Uvažuje se, že vlákna kratší než 7 µm a jejich
fragmenty jsou fagocytovány. Delší vlákna jsou retinována v plicní
tkáni. Je předpoklad, že čím déle je vlákno retinované, tím závaž-
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nější je jeho biologický účinek. To do určité míry vysvětluje, že
především pro vznik nádorových onemocnění je významnější délka
latence než vlastní délka expozice.

Po inhalaci zůstávají v plicní tkáni po určitou dobu vlákna
holá (naked bodies), během několika měsíců se kolem nich vytvá-
ří mukopolysacharidový obal a vznikají tzv. azbestová tělíska (ob-
rázek č. 1). Obal je zpočátku transparentní, později se zbarvuje
hemosiderinem žlutě až hnědě. Protože tělíska nejsou v tkáni
pevně fixována, mohou se dostat na povrch výstelky bronchů, do
bronchiálního sekretu i do horních cest dýchacích. Nalezena mo-
hou být i za desítky let po skončení expozice azbestu (Capellaro
et al. 1997; Dumortier et al. 2001; Paris et al. 2002).

Vzhledem k popsanému účinku je azbest nahrazován jinými
nosnými materiály organickými i anorganickými. Pokud byl pra-
covník i krátkodobě exponován azbestovému prachu, je nutné před-
pokládat vývoj onemocnění způsobených azbestem, a to i za mno-
ho let po skončení expozice (Hassmanová et al. 1995).

Nemoci z povolání způsobené prachem obsahujícím azbest
V Seznamu nemocí z povolání (viz citace), který tvoří přílohu

k nařízení vlády č. 290/1995 Sb., jsou v kapitole III. uvedena násle-
dující onemocnění způsobená prachem azbestu:

a) azbestóza s RTG znaky prašných změn od četnosti s2, t2, u2
a výše podle Mezinárodní RTG klasifikace pneumokonióz ILO
(ILO 1980)

b) hyalinóza pohrudnice s poruchou plicních funkcí (do sezna-
mu zařazena nově)

c) mezoteliom pohrudnice nebo pobřišnice
d) rakovina plic ve spojení s azbestózou nebo hyalinózou pleury

Kazuistika 1:
74letý nemocný pracoval v roce 1973 jako noční hlídač v mísír-

ně krmných směsí. Protože jsme se v dané době o zdravotní pro-
blematiku osob pracujících na těchto pracovištích zajímali, byl do
souboru vyšetřovaných zahrnut i tento nemocný.

Obr. č. 1: Azbestová tělíska v bronchoalveolární laváži Obr. č. 2: RTG – rozsáhlá kalcifikovaná hyalinóza pleury

Obr. č. 3: Rozsáhlá kalcifikovaná hyalinóza pleury na
tomogramu

Obr. č. 4: Rozsáhlá kalcifikovaná hyalinóza pleury  v CT
obraze

ASYMPTOMATICKÁ HYALINÓZA PLEURY A RAKOVINA PLIC ZPŮSOBENÉ PRACHEM AZBESTU
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ASYMPTOMATICKÁ HYALINÓZA PLEURY A RAKOVINA PLIC ZPŮSOBENÉ PRACHEM AZBESTU

Anamnéza jak rodinná, tak osobní, byly ve vztahu ke zjištěné-
mu nálezu nevýznamné. Nikdy nekouřil.

Nynější onemocnění:
V době ambulantního vyšetření v roce 1973 byl kromě nevel-

kých dechových obtíží a nedoslýchavosti zcela bez obtíží, všechny
cílené dotazy týkající se dýchacích cest negoval.

Fyzikální interní nález odpovídal věku a ani laboratorní vyšet-
ření neprokázala žádné patologické výsledky.

Překvapením byl rentgenový nález na klasickém zadopředním
RTG snímku plic. Proto byl nemocný následně hospitalizován na
lůžkovém oddělení naší kliniky. Z podrobné pracovní anamnézy
vyplynulo, že posuzovaný až do odchodu do starobního důchodu
vykládal 40 let z vagonů azbest, který se pak používal pro výrobu
střešní krytiny – eternitu. Od svých 60 let pracoval jako noční hlí-
dač mimo riziko.

Nález rozsáhlé kalcifikované hyalinózy pleury na zadopředním
snímku, tomogramech a CT je dokumentován na RTG na obráz-
cích č. 2, 3 a 4. Typické RTG známky azbestózy na prostém RTG
snímku hrudníku nikdy zachyceny nebyly. Bronchoskopické vyšet-
ření prokázalo chronickou deformující bronchitidu. V bronchoal-
veolární laváži byla přítomna azbestová tělíska, která ukazuje ob-
rázek č. 1. Funkčním vyšetřením plic byla zjištěna pouze lehká
smíšená ventilační porucha.

Nemocný zemřel v 84 letech, aniž by došlo k významnějšímu
zhoršení dechových obtíží a progresi RTG nálezu. Pitván nebyl.

Kazuistika 2:
53letý absolvent vyšší chemické průmyslové školy, pracoval

1 rok v roce 1952 ve Středočeském kraji jako chemik v závodě na
výrobu materiálů obsahujících azbest. Od roku 1953 byl zaměst-
nán v jiném závodě (O.K.) ve Východočeském kraji rovněž jako
chemik, od roku 1966 jako technolog a později vedoucí výroby
třecích materiálů (brzdové a spojkové obložení) na bázi azbestu.
V letech 1972 – 1973 pracoval v Egyptě při zavádění technologie
výroby třecích materiálů.

V době, kdy pracoval v závodě O.K., byla jeho kancelář umístě-
na poblíž výdechu odsávacího zařízení od textilního mykacího stroje,
skárny a pletárny. Jedno z uváděných pracoviš\ ukazuje obrázek
č. 5. Asi 3 hodiny týdně se účastnil zkušebního a poloprovozního
míchání a zpracovávání směsí a předlisků z chrysotilového a v 50.
letech a částečně i 60. letech i krocidolitového azbestu. Dle potře-
by se účastnil jednorázových směn přímo v provozu.

Rodinná a osobní anamnéza byly nevýznamné. Nekouřil.
Na naší klinice byl sledován od roku 1957 vždy se zcela fyzio-

logickými výsledky provedených vyšetření.

Nynější onemocnění:
Nemocný byl vyšetřen v prosinci roku 1981 v rámci studie

o sledování dlouholetých pracovníků závodu, zaměřené na přítom-
nost pleurální hyalinózy (Hassmanová et al. 1982; Hassmanová
et al. 1995).

Subjektivně byl zcela bez obtíží a všechny cílené dotazy nego-
val. Fyzikální interní nález a základní laboratorní vyšetření (moč,
FW, krevní obraz) byly bez odchylek. Vyšetření plicních funkcí bylo
rovněž normální. Na zadopředním RTG snímku plic se nález ve

srovnání s dřívější dokumentací nezměnil a byl normální (obrázek
č. 6). Na bočném snímku plic bylo přítomno kulovité zastínění pro-
mítající se do stínu páteře, konkrétně do oblasti Th10, které bylo

Obr. č. 5: Obsluha mykacího stroje

Obr. č. 6: Normální nález
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ných předpisů (Vyhláška č. 32/1965 Sb) navrhli v maximální výši
2000 bodů při hodnotě jednoho bodu 15 Kčs. Nemocnému byl také
přiznán plný invalidní důchod.

V průběhu dalších let byl zcela bez obtíží a na RTG plic se kro-
mě nevelkých adhezívních změn na pravé bránici, souvisejících
s provedenou lobektomií, neobjevila žádná další patologie, která
by byla v souvislosti s expozicí azbestu.

V roce 1997 byla při kontrolním vyšetření zjištěna anémie,
všechna další laboratorní vyšetření včetně močového nálezu byla
v normě. Nemocný byl opět bez obtíží. Na RTG plic nebyla proti
dřívější dokumentaci zjištěna žádná změna. Při UZ vyšetření bři-
cha byl zjištěn tumor horního pólu levé ledviny, který byl následně
potvrzen CT vyšetřením. Byla provedena nefrektomie. Pacient ze-
mřel v roce 1999 na generalizaci tohoto zhoubného onemocnění
ledviny. Pitván nebyl.

Diskuse:
Hyalinní změny na pleuře, zejména nástěnné, jsou popsány

u osob exponovaných azbestu již v roce 1939 Wedlerem (Wedler
1939). U nás se jim jako první věnoval Navrátil (Navrátil 1982;
Navrátil et al. 1986). Změny bývají častěji na vnitřní straně pari-
etální pleury, ale mohou zasahovat i na pleuru viscerální, zejmé-
na v interlobiu. Podobná pozorování jsou v pracích Boltona, Ge-
venoise a Peacocka (Bolton et al. 2002; Gavenois et al 1998; Pea-
cock 2000). Skutečnost, že hyalinóza pohrudnice se může obje-
vovat i bez profesionální expozice azbestu, dokumentuje ve své
práci Pivec (Pivec et al. 1979).

V lokalitě umístěné ve směru převládajících větrů od závodu
O.K. byly tyto změny pozorovány u běžné populace, aniž by vedly
k subjektivním obtížím.

Kromě hyalinóz menšího rozsahu (podle Navrátila hyalinosis
simplex) se mohou objevovat hyalinózy s difúzním ztluštěním
pleury, které zasahuje do interlobárních a interlobulárních štěr-
bin (podle Navrátila hyalinosis complicata). Těmto nálezům čas-
to předchází benigní, ale mnohdy recidivující, pleurální výpotek.

Zatím otevřenou zůstává otázka, do jaké míry jsou tyto změ-
ny predisposicí pro vznik mezoteliomu, i když se tato souvislost
nabízí (Bandoh et al. 2001). Práce Jovera-Saenze uvádí, že jedi-
ným rentgenologickým nálezem u později, při torakotomii dia-
gnostikovaném, mezoteliomu, byly unilaterální pleurální plaky
a ztluštění (Jover-Saenz et al. 1999).

Pokud jde o souvislost s jinými onemocněními, je možno cito-
vat práci Korholy a kolektivu (Korhola et al. 2001), kteří zjistili, že
u nemocných z rizika azbestu s angiograficky ověřenými změnami
na koronárních arteriích byly u 35 % přítomny pleurální plaky.
Zastoupeni byli muži i ženy a riziko se zvětšovalo s věkem.

Možnosti diagnostiky pleurálních změn se zlepšují díky HRCT.
Jsou popisována pleurální ztluštění různého tvaru, do nich zasahu-
jící „comet tail“ bronchovaskulárních struktur, okrouhlé atelektá-
zy, opacity připomínající matné (mléčně zkalené) sklo, „shagg“ si-
lueta srdce a nepřesně konturované bránice (Tiitola et al. 2002;
Topcu et al. 2000). U nás je tato diagnostika předmětem probíhají-
cí studie Lebedové a kolektivu z pražské kliniky nemocí z povolání.
Z ní vyplývá doporučení, aby za hyalinózu byla považována ztluš-
tění šíře nad 3 mm, délky po obvodu nad 50 mm a kraniokaudál-
ním rozměru nad 80 mm.

verifikováno počítačovou tomografií. Nález dokumentují RTG sním-
ky – obr. č. 7 a 8. V lednu 1982 byla provedena dolní pravostranná
lobektomie. Histologicky se jednalo o malobuněčný karcinom. Po
chirurgické léčbě se nemocný podrobil dvěma sériím cytostatické
léčby (Cyklofosfamid, Methotrexat, Vincristin, Natulan). Násled-
ně byl dispenzarizován na onkologickém oddělení a samozřejmě
dále i na naší klinice.

Přestože nebyly na RTG snímku plic a ani při histologickém
vyšetření nalezeny známky intersticiální fibrózy odpovídající az-
bestóze, ani známky pleurální hyalinózy, ohlásili jsme onemocnění
jako nemoc z povolání. Jednorázové odškodnění jsme podle plat-

Obr. č. 7: Ca plic na bočném snímku promítající se do stínu
Th páteře

Obr. č. 8: Ca plic na bočných tomogramech
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GRAWITZ PAUL S. (1850–1932) – německý patolog, který studoval v Halle a Berlíně a již při studiu pomáhal R. Virchowovi, později se stal profesorem patologie a ředitelem
patologického ústavu v Greifswaldu. Od studia maligních buněk přešel k bakteriologii, na svém posledním působišti se zabýval záněty kůže a reakcemi tkání na různé podněty.
Vyslovil několik teorií, které se vesměs nepotvrdily. Viz G. nádor. (Zdroj: Velký lékařský slovník)

Na naší klinice jsem sledovali pleurální změny v obraze počí-
tačové tomografie již v první polovině osmdesátých let minulého
století (Hassman et al. 1990; Hassmanová et al. 1982).

Důvodem, který vede k dalším studiím o účinku azbestu je pře-
devším jeho nesporný vztah k neoplaziím (IARC 1987). Praxe
i experimentální studie ukazují, že nejzávažnější je v tomto směru
krocidolit. Je otázkou, do jaké míry se vedle azbestových vláken
uplatňují i stopové prvky, které se v hornině mohou vyskytovat.

První zmínka o kombinaci azbestózy s plicní rakovinou je v práci
Lynche a Gibbona v roce 1935, vztah k mezoteliomu je poprvé po-
psán McCaugheyem v roce 1958. U nás podal první celkový pohled
na incidenci rakoviny u osob pracujících s azbestem Navrátil v roce
1966 (Navrátil et al. 1966) a následně v řadě dalších prací (Navrá-
til 1982; Navrtátil et al. 1989).

O příčinné souvislosti plicní rakoviny (a stejně mezoteliomu)
s expozicí azbestového prachu existuje veliké množství prací. Kis-
himoto a spol. (Kishimoto et al. 2003) analyzovali 120 nemoc-
ných s plicní rakovinou, kteří byli exponováni azbestu 2 – 60 let
s průměrnou dobou 27 let. Věk nemocných byl 47 – 87 let, prů-
měrně 70 let. Rakovina plic byla zjištěna za 15 – 69 let od zaháje-
ní expozice azbestu s průměrnou dobou 43 let. U 35 nemocných
byla spojena s azbestózou, u 77 s pleurálními změnami. U 32
nemocných byl vyšetřen i druh azbestových vláken. U 14 se jed-
nalo o krocidolit, u 10 o amosit a u 8 šlo o chrysotil. Kouřilo 40
nemocných. Další práce Badorreye (Badorrey et al. 2001) uvádí,
že z 82 nemocných plicní rakovinou bylo azbestu exponováno 25
osob. U 13 byla detekována přítomnost azbestových tělísek v bron-
choalveolární laváži nebo v plicní tkáni. Současně bylo sledováno
25 osob s expozicí azbestu bez známek pleuropulmonálního one-
mocnění. I u nich byla azbestová tělíska nalezena.

Pokud jde o vztah expozice azbestu k rakovině plic a kouření
je evidentní, že prevalence rakoviny závisí na počtu vykouřených
cigaret. Při malé expozici azbestu je výskyt podobný výskytu
v populaci, u vyšší významně stoupá. Osinubi a spol. (Osinubi et
al. 2002) uvádí, že vystavení azbestu ve spojení s kouřením vý-
znamně zvyšuje riziko plicní rakoviny a připívá i k rozvoji inters-
ticiální fibrózy. Tytéž zkušenosti má i Winter a spol (Winter et al.
2002). Ze 100 pracovníků exponovaných azbestu v průměru 21 let
byly v průběhu 4 let sledování nalezeny rtg známky azbestózy
u 21 osob, u 58 byly přítomny pleurální změny. Kuřácké zvyklosti
udalo 15 osob, 61 bylo bývalými kuřáky a 24 nikdy nekouřilo.
Byla zjiš\ována častější laryngitida především u současných kuřá-
ků a jednou byl diagnostikován karcinom laryngu. Vztah azbestu
k laryngeálnímu karcinomu popisuje i Browne (Browne et al.
2000), ale nebyl podložen větším klinickým souborem. Pro vel-
kou proudovou rychlost dýchaného vzduchu a nepříznivé pod-
mínky pro impakci a penetraci vláknitých materiálů bývá hrtan
považován za orgán málo vhodný pro záchyt a účinek azbesto-
vých vláken.

Studie o manifestaci maligních onemocnění jiných orgánů ve
vztahu k azbestu také nejsou přesvědčivé. Především je diskuto-
vána otázka nádorů zažívacího traktu. Spolykaná azbestová vlák-
na a jejich penetrace zřejmě nejsou pro zcela odlišné vlastnosti

žaludeční sliznice a výstelky dýchacích cest rozhodujícím fakto-
rem pro kancerogenitu (Mc Cullagh 1980; Wigle 1977).

Závěr:
V práci jsou popsána dvě onemocnění vznikající v příčinné

souvislosti s expozicí azbestovému prachu.
Pleurální kalcifikovaná hyalinóza byla zjištěna zcela náhodně

za dlouhou dobu po skončení práce v riziku. Je pravděpodobné,
že uvedené změny byly přítomny již delší dobu před naším vyšet-
řením. Výstupní prohlídka při ukončení práce v riziku azbestu
nebyla provedena, a protože nemocný neměl ani později žádné
významnější dechové obtíže, nebyl na RTG vyšetření plic nikdy
poslán.

Rovněž plicní rakovina byla zjištěna u asymptomatického, ještě
pracujícího nekuřáka, který byl vystaven nevelké, ale mnohaleté
expozici azbestu včetně vysoce karcinogenního krocidolitu. Snad
díky včasnému záchytu a následné chirurgické a cytostatické léč-
bě nedošlo v dalších letech k progresi onemocnění. Vzhledem ke
známým skutečnostem o významné kancerogenitě azbestu jsme
onemocnění rovněž ohlásili jako nemoc z povolání. Nemocný ze-
mřel za 18 let od stanovení diagnózy profesní rakoviny plic na
generalizaci Grawitzova nádoru levé ledviny.

Kromě preventivního sledování pracovníků v aktuálním rizi-
ku azbestu, kterého vzhledem k zákazu práce s azbestem ubývá,
je vzhledem k dlouhé době latence onemocnění nezbytná dispen-
zarizace všech osob, které byly v minulosti i krátkodobě vystave-
ny prachu azbestu. Především u maligních onemocnění, zejména
u mezoteliomu, jehož incidence je ve srovnání s plicní rakovinou
mnohem menší, je nutno možnou příčinnou souvislost s azbes-
tem cíleně hledat.

Po stanovení diagnózy je třeba zvláště u maligních onemocně-
ní řešit uznání nemoci z povolání v nejkratší možné době, aby byl
čas na realizaci finančních nároků nemocného. (Musí o ně požádat
sám nemocný, event. jeho zaměstnavatel, a musí být proplaceny
během jeho života. Pozůstalí na ně nemají právní nárok.)

Uznání nemoci z povolání a vystavení posudku o bolestném
a ztížení společenského uplatnění (Vyhláška č. 32/1965 Sb; Vy-
hláška č. 440/2001 Sb.) je výlučně v kompetenci příslušných stře-
disek nemocí z povolání.
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Pneumoblastom jako vzácný tumor
u 59leté nemocné

Zuzana Perná, Martina Vašáková
Pneumologická klinika 1. LF UK, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Prosečnice n. Sázavou

Souhrn:
Autoři sdělení předkládají kazuistiku 59leté pacientky s cystickým útvarem v levé

plíci, který byl známý od 13 let věku nemocné, kdy byla vyšetřována pro kontakt
s tuberkulózou. Během života měla recidivující záněty plic, obzvláště v posledních pěti
letech. Na naší kliniku byla přijata v listopadu 2004 a v prosinci 2004 byla provedena
horní lobektomie vlevo pro recidivující infekce cysty. Histologicky byl nález popsán
jako cystický, dobře diferencovaný pneumoblastom, řazený mezi vzácné kongenitální
tumory, vyskytující se v dětství a u mladých dospělých, v dospělosti však zřídka. Věk
59 let v době diagnózy nebyl u této nemoci v dostupné literatuře zaznamenán.

Summary:
Pneumoblastoma as a rare tumor in case of a 59 years old woman
The authors describe a case of a 59 years old patient with a cystic formation in her

left lung that was first detected when she was 13 years old and examined for contact
with tuberculosis. In the course of her life she had suffered from repeated pneumonia,
particularly in the last five years. She was hospitalised at our clinic in November 2004
and in December 2004 we performed upper lobectomy because of repeated infection of
the cyst. The finding was histologically described as a cystic well differentiated pneu-
moblastoma classified as a rare congenital tumor that occurs in children and young
people but that is rare in adults. We have not found records of this diagnosis in a patient
59 years old.

Perná, Z., Vašáková, M. Pneumoblastom jako vzácný tumor u 59leté nemocné. Kazuistiky v pneumologii
2, č. 1: 15 – 18, 2005.

Klíčová slova:
� cystický dobře

diferencovaný
pneumoblastom

Key words:
� cystic well differentiated

pnemoblastoma

Úvod:

Dutinové a cystické plicní léze mají velmi širokou diferenciál-
ní diagnostiku.

Mezi dutinové léze na skiagramu hrudníku a výpočetní tomo-
grafii (CT) hrudníku se řadí abscedující zánětlivé léze s oválnými,
nepravidelnými dutinami, hematogenní abscesy s menšími duti-
nami uloženými subpleurálně, rozpadlý plicní infarkt a dutiny
u pneumokoniózy, kdy jde o abscedující rozpad plicní tkáně při
ischemii či zánětu.

Dále můžeme vidět dutiny u rozpadlé tuberkulózy, aktinomy-
kózy a nokardiózy. Z plicních mykóz se dutiny popisují i u kryp-
tokokózy, chronické histoplazmózy, mukormykózy a kokcidiomy-
kózy. Z parazitárních chorob mohou tvořit cystické útvary v pli-
cích amébiáza, paragonimóza a echinokokóza. Rozpadlé nádory
jsou také charakteristické dutinovým obrazem, zpravidla s hrbo-
latým okrajem, bulózní emfyzém tvoří obraz tenkostěnných du-
tin (Gibson et al. 2003; Polák et al. 1989).

Dále najdeme cystické léze ve skupině kongenitálních plicních
malformací, v případě kongenitální cystické adenomatoidní mal-
formace a cyst, jejichž vývoj souvisí s vývojem plicních struktur.
Tracheobronchogenní, bronchogenní, mediastinální bronchogenní
a plicní bronchogenní cysty jsou vyplněny respiračním epitelem,
enterocysty jsou vyplněny epitelem trávicího ústrojí. Jsou různé
velikosti, od malých až do zavzetí celého laloku, uvnitř je vzduch
nebo opaleskující tekutina, centrální obsahují hladkou svalovinu,
periferní jsou bez svaloviny, vyplněny pouze vzduchem a bývají dlou-
ho asymptomatické. Další možnou příčinou dutinové plicní léze je
plicní sekvestrace, která vzniká, když část plíce se v embryonálním
vývoji oddělí a bývá spíše umístěna v dolních lalocích (Gibson et
al. 2003; Polák et al. 1989; Trnka et al. 1983).

Blastomy jsou nádory kongenitální, tvořeny tkání z tubulár-
ních útvarů, uložených v nezralé primitivní sarkomatózní, me-
zenchymální složce, která obsahuje málo kolagenu. Histogeneze
nádoru svědčí pro to, že periferní plicní partie se vyvíjejí z primi-
tivních multipotentních buněk mezodermu, který dává vznik jak
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Obr. č. 2: RTG nález z 11/2004

Obr. č. 1: RTG nález tenkostěnné dutiny z roku 1999

PNEUMOBLASTOM JAKO VZÁCNÝ TUMOR U 59LETÉ NEMOCNÉ

epiteliální, tak mezenchymové složce (Bednář et al. 1964; Gibson
et al. 2003; Trnka et al. 1983).

Pneumoblastom je popisován jako velmi vzácně se vyskytu-
jící kongenitální nádor, histologicky smíšený, tvořený z nezra-
lých primitivně mezenchymálních buněk s různým stupněm di-
ferenciace. Mikromorfologicky se rozlišují tři základní typy
s dalšími variantami. V jedné práci byl pneumoblastom hodno-
cen jako podobný Wilmsovu nádoru, v jiné byl pneumoblastom
řazen mezi nemalobuněčné karcinomy. Vyskytuje se v 0,2 % všech
nádorů a v 20 % dětských nádorů.

V převážné většině publikovaných sdělení jsou prezentová-
ny buP jednotlivé případy pneumoblastomu v raném dětství, kdy
je pneumoblastom spíše maligní povahy, nebo sporadické přípa-
dy v dospělosti, kdy již nejsou maligní komponenty popisovány.
V souvislosti s pneumoblastomem byly popsány i cystické léze
skeletální, cystická kongenitální adenomatoidní malformace
v jednom případě byl tento nádor popsán u pacienta s neurofi-
bromatózou. V rodinách s výskytem pneumoblastomu se vysky-
tovaly častěji leukémie, lymfomy, tyreoidální dysplazie, sarko-
my a plicní cysty.

V léčbě maligních pneumoblastomů byla zkoušena chemote-
rapie vincristinem, cyclophosphamidem, adriamycinem, CCNU,
resekční léčba a radioterapie. Prognóza nemocných s pneumo-
blastomem je nejistá a individuálně variabilní. Celkem bylo v do-
stupné literatuře popsáno 130 případů, z nich byli všichni paci-
enti mladší 40 let, výskyt u mužů byl 3krát častější než u žen
(Dehner et al. 1994; Federici et al. 2000; Luc et al. 1993; Nicol et
al. 2000; Ucar et al. 2000; Welter et al. 2001).

Kazuistika:
V listopadu 2004 byla na naší kliniku na doporučení ambu-

lance oddělení TRN nemocnice v Kladně přijata 59letá pacientka
s bolestmi v zádech, teplotami, nauzeou, dušností s obtížnou ex-
pektorací hustého hlenu a nálezem dutinového útvaru v levém
plicním křídle dle skiagramu hrudníku.

V rodinné anamnéze zjišRujeme u obou rodičů karcinom tlus-
tého střeva, bratr má ischemickou chorobu srdeční a je po infarktu
myokardu, 2 dcery jsou zdrávy. Nemocná pracuje jako podnikatel-
ka v pohostinství, bydlí s rodinou, je exkuřačka a alkohol pije pří-
ležitostně. Neužívá žádné léky a je alergická na analgetika typu
dříve vyráběné Algeny. V osobní anamnéze má v roce 1980 opera-
ci varixů dolních končetin. Parazitologická anamnéza je němá. Ab-
solvovala jeden pobyt v Egyptě, a to až v minulém roce.

Od roku 1958, kdy byla vyšetřena na plicní ambulanci pro
kontakt s tuberkulózou, je sledována pro náhodně zjištěný cystic-
ký útvar levé plíce. Opakovaně prodělala pneumonie léčené an-
tibiotiky s obrazem zánětu i v oblasti cysty s jejím vyplněním
tekutinou.

V roce 1999 byla vyšetřena na TRN oddělení FN Motol po ho-
rečnatém onemocnění s přetrvávajícím kašlem. Při vyšetření byla
popisována na skiagramu hrudníku tenkostěnná dutina (obr. č. 1)
a bylo doporučeno CT hrudníku a funkční vyšetření dle spádu.

WILMS MAX (1867–1918) – německý profesor chirurgie v Lipsku, Basileji a Heidelbergu, který se zabýval chirurgickými zákroky při plicní tuberkulóze a zavedl resekci paravertebrál-
ního žebra. Viz W. nádor. (Zdroj: Velký lékařský slovník)

Pět dní před přijetím na naší kliniku se objevily bolesti v zá-
dech, dušnost a teplota. K lékaři se dostala dva dny před přijetím
k nám, byl naordinován Klacid a mukolytika. V den přijetí duš-
nost významně progredovala, objevily se bolesti v zádech, nauzea
a celková nevůle. Byla vyšetřena na interní ambulanci v místě byd-
liště, kde byl zhotoven skiagram hrudníku s nálezem kulovitého,
poměrně ostře ohraničeného stínu v levé plíci o průměru 7 cm
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s hladinou tekutiny. S podezřením na plicní absces byla převeze-
na na plicní oddělení na Kladně, odkud s diagnózou tenkostěnné
dutiny s hladinou tekutiny odeslána na naší kliniku.

Pacientka byla k nám přivezena večer, dušná, schvácená, s tep-
lotou 37,8 °C, udávala nauzeu, dráždivý kašel a bolesti pleurální-
ho charakteru vlevo ventrálně. Objektivně při přijetí jsme zazna-
menali TK 130/65 mmHg, tachykardii 102/min, dýchání vlevo
zostřené, náznak třecího šelestu vlevo ventrálně, poklep zvučněj-
ší pod úhlem levé lopatky.

Na zadopředním skiagramu hrudníku v oblasti levého střed-
ního plicního pole je patrný cystický útvar velikostí cca 8 x 8,5 cm

s okolní infiltrací, převážně při dolním pólu dutiny a s horizontál-
ní linií odpovídající hladině tekutiny (obr. č. 2). Z laboratorních
vyšetření je sedimentace erytrocytů zvýšena na 77/123, v krevním
obraze je mírná leukocytóza (leuko 10,2 x 109/l), v séru jsou nor-
mální hodnoty renálních a jaterních funkcí (kreatinin 80 µmol/l,
urea 3,7 mmol/l, AST 0,37 µkat/l, ALT 0,60 µkat/l, ALP 1,3 µkat/l;
bilirubin 19 mmol/l), vysoká hodnota CRP (271,3 mg/l), glyké-
mie 5,5 mmol/l, moč chemicky i sediment v normě.

Zahájili jsme antibiotickou léčbu Nelorenem 600 mg i.v. kaž-
dých 8 hodin a Claforanem 1g i.v. rovněž a  8 hodin, inhalace
s mukolytiky. Podávali jsme analgetika, Degan parenterálně, pře-
chodně byl podáván Vasocardin do ústupu tachykardie. Během
několika dní se nemocné ulevilo, dobře odkašlávala, teploty po-
klesly. Spirometrické vyšetření prokázalo lehkou obstrukční ven-
tilační poruchu (FVC 84 % – 2,97 l, FEV1 77 % – 2,33 l, FEV1 /
FVC 78 %), difúzní plicní kapacita byla lehce snížená (TLCO Hb
67 %, koefHb 59 %). Při fibrobronchoskopickém vyšetření byly
zjištěny výrazné zánětlivé změny bronchiální sliznice vlevo v ob-
lasti linguly a v bronchu pro ventrální segment horního laloku,
odkud vytékal hemoragický sekret, který byl patrný i v trachee.
Cytologicky byl popsán nález erytrocytů, makrofágů, pohárkových
buněk, neutrofilů, PAP II. Dále jsme provedli CT hrudníku nativ-
ně a postkontrastně, kde je vlevo v horním laloku v 3. až 4. seg-
mentu popisovaný kulovitý útvar velikosti 63 mm se stěnou
o tlouštce cca 2 – 3 mm, útvar je vyplněn plynem a sedimentova-
ným nesytícím se materiálem denzity okolo 55 HU (materiál čás-
tečně tvoří hladinu, ale zčásti se nad ní vyklenuje). Od ložiska
směrem do periferie je okolní parenchym atelektatický, dosti prav-
děpodobná je komunikace s bronchy 3. a možná i 4. segmentu,
i když přímé spojení není spolehlivě diferencovatelné. Vpravo jen
adheze v 8. segmentu bazálně, vlevo pod aortálním obloukem dvě
hraniční uzliny, další nad levým hlavním bronchem, v levém hilu
uzliny do 8 mm, ostatní uzliny v mediastinu a pravém hilu ne-
zvětšené. Závěr: nález koresponduje s klinickou diagnózou chro-
nického abscesu (cysty?), diferenciálně diagnosticky by mohla při-
cházet i parazitární cysta, méně pravděpodobný je abscedovaný
tumor (obr. č. 3). Dle echokardiografického vyšetření shledán
normální nález na srdci, ejekční frakce levé komory je 60 %.

Kontrolní laboratorní vyšetření vykazují pokles zánětlivých
parametrů (FW 12/18; CRP 9,0 mg/l; leuko 7,8 x l09/l; Seg 0,55;
Ly 0,34), na kontrolním skiagramu hrudníku nález jeví částečnou
regresi okolní zánětlivé reakce kolem cystického útvaru (obr. č. 4).
Na základě zjištěných anamnestických údajů, výsledků vyšetření,
RTG a CT hrudníku nález hodnotíme jako tenkostěnnou dutinu
v horním laloku levé plíce, charakteru chronické cysty s obsahem
sedimentovaného materiálu dle CT, atelektatické změny od ložiska
do periferie, hraniční uzliny nad aortálním obloukem a nad levým
hilem. Pacientka byla indikována k chirurgickému řešení, objedná-
na k přijetí na III. chirurgickou kliniku FN Motol. V prosinci 2004
byla na chirurgické klinice v Motole provedena horní lobektomie
vlevo z anterolaterální torakotomie, peroperačně byla odebrána
uzlina, negativní z hlediska nádoru. Dle definitivní histologie je
diagnostikován dobře diferencovaný cystický pneumoblastom,
v okolí cysty je kolabovaný plicní parenchym s depozity železitého
pigmentu a s karnifikacemi. Cysta je vystlaná pravidelným cylind-
rickým epitelem, pod kterým je širší lem tvořený myxoidní tkání
s četnými kapilárami a disperzně rozptýlenými plazmatickými buň-

Obr. č. 3: Kulovitý útvar dle CT vyplněný vzduchem
a nesytícím se materiálem

Obr. č. 4: Kontrolní skiagram hrudníku z 11/2004 po
antibiotické léčbě
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kami. Imunohistochemické vyšetření prokázalo negativitu na cy-
tokeratin, hladkosvalový aktin je patrný převážně těsně pod výstel-
kou cysty, kde prokazuje hladkou svalovinu, uzlina je hodnocena
jako aktivovaná s histiocytózou splavů, bez nádoru. Pooperační
průběh je klidný, pacientka je propuštěna týden po operaci.

Diskuse:
Plicní cysta není častým rentgenologickým nálezem u paci-

entů s recidivujícími infekcemi respiračního ústrojí. U naší ne-
mocné byl plicní nález známý řadu let, intermitentně se léčila
pro zánětlivé exacerbace, pravděpodobně hnisavé komplikace
v cystickém útvaru. Do přijetí na naší kliniku nebyla dosud radi-
kální léčba doporučována, teprve u nás jsme od počátku hospi-
talizace uvažovali o operačním výkonu po odléčení zánětlivé slož-
ky. Dle výsledku CT, kde byla popisována širší diferenciálně dia-
gnostická rozvaha, dle vývoje, klinického nálezu a RTG obrazu
od r. 1999 jsme nález hodnotili jako chronickou plicní cystu.
Histologický nález cystického dobře diferencovaného pneumo-
blastomu byl pro nás překvapením. V literatuře je pneumoblas-
tom popisován převážně u malých dětí a u části dětské populace
do 12 let, vzácně maximálně do 40 let věku nemocného (Lauren
et al. 1999; Luc et al. 1993; Pries et al. 1996). Soubor nemoc-
ných je celosvětově poměrně malý (130 pacientů). Naší pacient-
ce bylo v době stanovení diagnózy 59 let, což je netypické, je
nejstarší popsanou nemocnou s prokázaným pneumoblastomem
dle dostupné literatury.

Závěr:
I v dospělém věku musíme myslet v diferenciálně diagnostic-

ké rozvaze na některá vrozené onemocnění plic, která mohou pře-
trvávat vzácně až do dospělosti. V našem případě šlo o zatím nej-
starší nemocnou s histologicky prokázaným nádorem typickým
pro dětský věk – cystickým pneumoblastomem.
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Souhrn:
Předkládáme zajímavou kazuistiku pacientky s periferním plicním uzlem. Krátce

diskutujeme význam transparietální plicní biopsie pod CT kontrolou v diagnostickém
schématu těchto obtížně diagnostikovatelných stavů, u kterých je často bronchologické
vyšetření negativní.

Summary:
XXX
In this work we present interesting case of the patient with coin lesion. The impor-

tance of transparietal pulmonary biopsy under CT guidance is discussed with attention
to such cases in which bronchology examination is often negative.

Votruba, J., Kříž, R., Balák, J., Marek, J. Periferní plicní uzel – stálé diagnostické dilema. Kazuistiky
v pneumologii 2, č. 1: X – X, 2005.
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Kazuistika:

79letá pacientka, bývalá vědecká pracovnice, utrpěla v říjnu
2004 frakturu krčku femuru vpravo, která byla řešena osteosyn-
tézou. V prosinci 2004 bylo prováděno předoperační vyšetření před
reosteosyntézou pro ortopedicky lokálně nepříznivý stav.

Zde jsou stručná anamnestická data: rodinná anamnéza: z on-
kologického hlediska negativní, oba rodiče zemřeli po osmdesá-
tém roce života. Osobní anamnéza: chronická ischemická choro-
ba srdeční, bez anamnézy infarktu myokardu, stav po cholecys-
tektomii a appendektomii v dávné minulosti, chronické zánětlivé
procesy, diabetes mellitus, astma či jiné choroby pacientka negu-
je. Abusus: nikdy nekouřila, alkohol jen příležitostně. Pacientka
je z plicního hlediska zcela asymptomatická.

Objektivní nález je zcela negativní, kromě ojedinělých extra-
systol. V rámci předoperačního vyšetření byl u pacientky zhoto-
ven skiagram hrudníku – obr. č. 1 zobrazující periferní plicní uzel
v horní třetině pravého plicního pole o průměru 3 cm. Následně
byla doplněna výpočetní tomografie (CT) hrudníku (22. 12. 2004
– obr. č. 2). Zde byl popsán periferní plicní tumor o velikosti
32 x 30 x 32 mm v apikálním segmentu horního plicního laloku
s těsným vztahem k pleuře, bez patrné invaze do hrudní stěny.

Obr. č. 1: skiagram hrudníku zobrazující periferní plicní uzel
o průměru 3 cm v horní třetině pravého plicního pole



20 KAZUISTIKY V PNEUMOLOGII 1/2005

PERIFERNÍ PLICNÍ UZEL – STÁLÉ DIAGNOSTICKÉ DILEMA

Ložisko má cípaté kontury a téměř homogenní strukturu, nativně
je jeho denzita kolem 45 HU, po aplikaci kontrastní látky se ne-
zvyšuje. Zmnožené mediastinální uzliny pretracheální a obou-
stranné tracheobronchiální a horní paraesophageální vpravo ne-
přesahují velikost 10 mm.

CT vyšetření dutiny břišní prokazuje cystu levé ledviny a stav
po cholecystectomii, jinak normální nález.

Vzhledem k perifernímu nálezu byla indikována bronchosko-
pie 28. prosince 2004 s odběry cílenými skiaskopickou kontro-
lou. Endobronchiální nález byl zcela negativní, cílené odběry z D1
vpravo byly ztíženy nepříznivou anatomickou lokalizací a nedob-
rou zobrazitelností nálezu na skiaskopii. Histologické vzorky
z transbronchiální plicní biopsie byly negativní z hlediska nádo-
ru, cytologicky pak byla nalezena amorfní drR bez možnosti bližší
identifikace.

Na základě těchto výsledků jsme se rozhodovali mezi chirur-
gickým řešením a transparietální plicní biopsií pod CT kontrolou.
Termín pozitronové emisní tomografie (PET) byl stanoven za další
dva týdny. Vzhledem k celkovému stavu nemocné a dobré dosaži-
telnosti nálezu na CT jsme rozhodli nečekat na PET vyšetření (při
všech variantách výsledku by byla indikována verifikace procesu)
a pacientka podstoupila 13. ledna 2005 punkční biopsii nálezu
16G bioptickým dělem – obr. č. 3. Na kontrolních scanech nebylo
zřejmé krvácení, ani pneumotorax.

Histologické vyšetření prokazuje amorfní eosinofilní bezstruk-
turní hmoty, mírně PAS pozitivní v okraji se zbytky plicní tkáně
a částmi bronchiální stěny. Hmoty se barví v Masonově trichro-
mu šedavě a jeví výraznou Kongo pozitivitu s pozitivním dichro-
ismem. Ojediněle jsou přítomny známky obrovskobuněčné resorp-
tivní reakce. Jde o tumoriformní primární amyloid – obr. č. 4.

Naším dalším postupem volby je observace.

Diskuse:

U pacientky jsme tedy zvoleným algoritmem diagnostikovali
nodulární parenchymovou amyloidózu, která obvykle – a tak je tomu
i u naší pacientky – nemá jiné systémové manifestace. Tato forma
amyloidózy je vázána na vyšší věk (průměr je 65 let) a její výskyt
není závislý na pohlaví. Amyloid je zde typu AL (Page 1972). Uzly
mají různou velikost, nejčastěji mezi 0,5 a 5 cm. Byly popsány so-
litární i multinodulární formy (Rubinow et al. 1978). Asi u jedné

Obr. č. 2a: CT zobrazení hrudníku (22. 12. 2004) Obr. č. 2b: CT zobrazení hrudníku (22. 12. 2004)

Obr. č. 3: punkční biopsie nálezu 16G bioptickým dělem
13. ledna 2005
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třetiny pacientů bývají přítomny kalcifikace či kavitace. Tuto formu
amyloidózy je nutno odlišit od formy tracheobronchiální, která je
o něco častější a má horší prognózu (asi 30 % pacientů v jediné
publikované studii zemřelo v období 4 – 6 let po diagnóze) a ze-
jména difúzně parenchymové formy amyloidózy, u které je samo-
statné plicní postižení velmi vzácné a onemocnění má špatnou pro-
gnózu (pacienti zmírají do 2 let od diagnózy).

Diagnózu obvykle získáme chirurgickou resekcí solitárních
uzlů, nebo otevřenou biopsií u multinodulární varianty. Onemoc-
nění má dobrou prognózu (Holmes et al. 1988).

Námi předkládaná kazuistika nemá jen poukázat na zajímavý
a dobře dokumentovaný případ nodulární parenchymové amy-
loidózy, ale snaží se především poukázat na místo transpatietální
plicní biopsie v diagnostice solitárních plicních uzlů.

Obr. č. 4: amyloid: hyalinní hmoty v blízkosti fragmentova-
ných částí bronchiální sliznice, pozitivita v barvení Kongo
červení. Zvětšení: 100 x

Pacienti, kteří podstoupí chirurgickou resekci pro solitární plic-
ní uzel, který je rakovinného původu mají (v patologickém stadiu
T1N0M0) 60 – 70% šanci na pětileté přežití. Je proto jistě chybou
nevyužít příležitost pro chirurgickou léčbu. Z toho důvodu volí mno-
ho kliniků agresivní přístup s co nejčasnějším odesláním pacientů
k chirurgickému řešení. Je jistě pravda, že neodeslání operabilního
pacienta s plicní rakovinou ke kurativnímu výkonu je větší chybou,
než operace, která byla indikována zbytečně. Ale obojí je špatné.

Unáhlené chirurgické řešení u pacienta s předoperačně nižší
pravděpodobností malignity periferního stínu vede ke zbytečné
chirurgické morbiditě i mortalitě. Trasparietální plicní biopsie je
v takových případech velmi validním diagnostickým pomocníkem
(Baldwin et al. 2002).
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Souhrn:
Případ popisuje několikaleté diagnostické tápání kolem pozvolna progredujícího

nejasného rentgenologického nálezu u ženy ve středních letech. Během šesti let od
r. 1993 prodělala pacientka mj. šest bronchologických vyšetření, tucet CT vyšetření,
měla třikrát provedenu bronchoalveolární laváž a prodělala tři chirurgické hrudní in-
tervence – přesnou povahu nálezu se podařilo určit až díky pneumonektomii v r. 1999.
Navzdory tomu, že se nakonec jednalo o pokročilou lymfoproliferativní malignitu, žije
žena díky následné léčbě hematoonkologů dodnes bez známek recidivy nemoci.

Summary:
Lymphoid pathology of lungs
A case of diagnostic search concerning slowly progressing unclear X-ray finding in

a middle aged woman that lasted several years. In the course of six years since 1993
the patient was subjected besides others to six bronchological examinations, a num-
ber of CT examinations, broncho-alveolar lavage (three times) and three surgical tho-
racic interventions but the exact diagnosis was made only after pneumonectomy in
1999. Despite the progressive lympho-prolipherative malign finding the woman is
still alive thanks to the haemato-oncological treatment and she does not show any
signs of the relaps of her disease.

Teřl, M., Chudáček, Z., Panzner, P., Koza, V. Lymfoidní patologie plic. Kazuistiky v pneumologii 2, č. 1:
X – X, 2005.
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Úvod:

Diagnostika nejasných rentgenologických plicních nálezů se
opírá, v kontextu ostatních klinických okolností, především o je-
jich morfologické vyšetření.

Nejčastější cestou k získání diagnostického materiálu je v pne-
umologii bronchoskopické vyšetření. V situacích, kde lze bez vět-
šího rizika získat bioptický vzorek k histologickému vyšetření,
tuto možnost preferujeme.

Pouhý cytologický nález bývá dostačující při diagnóze velké
části bronchogenních karcinomů a pak tam, kde doplňující nálezy
jsou vysoce patognomonické. Tak tomu může být např. při dia-
gnóze plicní alveolární proteinózy nebo histiocytózy X, ev. i ji-
ných difúzních intersticiálních procesů.

Avšak všude tam, kde přetrvávají diagnostické pochybnosti

a nabízí se možnost, by měla být snahou diagnostika histologická.
Typickou problémovou situaci představují nálezy, kdy v cy-

tologickém obraze – aR již v aspirátu, výplachu či bronchoalveo-
lární laváži – je přítomno zvýšené, až převažující zastoupení lym-
focytů.

Zmnožení lymfocytů doprovází řadu plicních patologií infekč-
ních, alergických, autoimunitních, nádorových i jiných. Přitom
hranice mezi reaktivními hyperpláziemi a neopláziemi lymfocytů
mohou být neostré, stejně jako mohou být neostré, respektive
společné, jejich příčiny. To se týká reakcí např. na některé lym-
fotropní viry, chemické látky, radiaci atp.

Dokonce se nabízí možnost, že v následně prezentovaném
případě jsme byli svědky právě takového přechodu, resp. zvratu
původně reaktivní lymfocytární hyperplázie do lymfoprolifera-
tivní malignity.
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Kazuistika:

Pacientka, narozena roku 1946, dosud nebyla vážněji nemocná.
Z lidského hlediska bylo pozoruhodné, že byla vášnivou spor-

tovní rybářkou milující vycházky podél šumavských pstruhových
potoků (obr. A1).

Její potíže začaly chřipkovými příznaky na sklonku r. 1992.
Vzhledem k jejich přetrvávání (subfebrilie a dráždivý kašel) jí byl
na začátku roku 1993 zhotoven skiagram hrudníku (obr. B1). Pro
nález zastření v oblasti levého horního laloku byla opakovaně léče-
na antibiotiky – zprvu u svého praktického lékaře, později u plicní-
ho specialisty. Protože nález neregredoval, byla přijata na nemoc-
niční oddělení TRN. Zde byla pacientka mj. vyšetřena CT (obr. C1)
a dále bronchologicky. Na CT byl obraz nehomogenní infiltrace velké
části ventrálního segmentu levého horního laloku s naznačenými
projasněními. Nebylo přítomno zvětšení uzlin. Bronchologické vy-
šetření bylo s normálním makroskopickým nálezem, ve výplachu
byl běžný cytologický obraz bronchiálních epitelií s ojedinělými
lymfocyty. Laboratorní výsledky nejevily výraznější zánětlivý obraz
– FW 18/30, KO včetně diff. rozpočtu leukocytů v normě, CRP 14.
Vzhledem k pozitivitě tuberkulínového testu (MX II 7 mm), dále
pozitivitě tehdy „preferovaného“ Elisa tbc testu a dosavadnímu
vývoji byla stanovena pracovní diagnóza tuberkulózy a u pacientky
zahájena antituberkulotická léčba.

Kontrolní CT vyšetření během antituberkulotické léčby vy-
kazovalo jen minimální regresi, kultivace na MTB byly negativ-
ní, proto po šesti měsících této léčby byl nález revidován a uza-
vřen jako chronické pozánětlivé změny, resp. posttuberkulózní
skleróza.

V následujících letech při občasných mírných projevech zá-
nětu byla pacientka přeléčována antibiotiky, podvakráte opako-
vána bronchoskopie s normálními nálezy, rozsah změn však po-
zvolna progredoval.

Obr. A1 Obr. B1: 1993

Obr. C1: 1993
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Na naši kliniku přichází poprvé na jaře r. 1998. Skiagram a CT
nález viz obr. B2, resp. C2. Při bronchoskopickém vyšetření opět
shledáváme normální nález, v aspirátu i bronchoalveolární laváži
normální obrazy, včetně zastoupení lymfocytů. Indikovali jsme pro-
to transthorakální punkci Chiba jehlou, zde cytologicky krev
a lymfocyty mladších forem. S podezřením na lymfoproliferativní
proces proto indikujeme plicní biopsii. V květnu 1998 thorako-
skopicky provedena klínovitá resekce levého horního plicního la-
loku. Histologický obraz byl uzavřen jako chronická lymfocytární

intersticiální pneumonie (LIP) – je patrna mohutná infiltrace ně-
kterých alveolárních sept směsí malých lymfocytů, plasmatických
buněk a histiocytů. Někde mohou být i reaktivní zárodečná cent-
ra až non-nekrotizující granulomy. V celém rozsahu preparátu však
není patrna alterace epitelových či endotelových struktur, typická
pro neoplázii, navíc lymfocyty jsou směsí B i T buněk, kde T lym-
focyty převažují. K vyloučení ev. systémového lymfoproliferativ-
ního onemocnění indikujeme ještě trepanobiopsii – s normálním
nálezem.

Obr. B2: březen 1998

Obr. C2: březen 1998

Obr. B3: květen 1998

Obr. B4: srpen 1998

LYMFOIDNÍ PATOLOGIE PLIC
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Na základě histologické diagnózy jsme zahájili systémovou
kortikoterapii, při níž dochází k výrazné RTG regresi (obr. B3 a B4).
Ta je však pouze dočasná, na přelomu roku 1998/1999 shledáváme
progresi nálezu i do dolního laloku (viz obr. B5 a C3) a objevuje se
drobný pleurální výpotek. Výpotek má lymfocytární charakter a je
v něm zřetelně zvýšená hladina tymidinkinázy. V opakovaně pro-
vedené bronchoalveolární laváži rovněž shledáváme výraznou pře-
vahu lymfocytů a, na rozdíl od předchozího histologického vyšet-
ření, téměř výhradně CD19 pozitivních, tj. B typu. Pro naléhavé
podezření na B lymfom proto indikujeme torakotomii s peroperač-

ní biopsií. Operace proběhla v polovině ledna 1999. Lymfom byl
peroperačně potvrzen, proto byl výkon rozšířen na pneumonek-
tomii. Operace přesto nebyla radikální – již peroperačně bylo zjiš-
těno prorůstání do horní plicní žíly a histologicky pak i infiltrace
subkarinálních uzlin.V histologickém obraze plicního resekátu
bylo zřetelné, že lymfocyty alterují jak stěny cév, tak i výstelku
alveolů a epitel bronchů včetně epiteliálních žlázek – jsou tedy
patrna tzv. lymfoepiteliální ložiska, což je základním znakem tzv.
nonhodgkinovských MALT (tj. Mucosa Associated Lymphoid Tis-
sue) lymfomů.

Pacientku jsme proto předali do péče hematoonkologického
oddělení interní kliniky.

Zde jí byla provedena implantace systému porth-a-cath a bě-
hem roku 1999 podáno šest cyklů chemoterapie CHOP. Se sou-
hlasem nemocné jí pak byla na sklonku téhož roku, v rámci vý-
zkumného protokolu, provedena vysocedávkovaná myeloablační
chemoterapie s autologní podporou (transplantací) periferních
kmenových buněk. Komplikace myeloablační chemoterapie –
neztišitelné zvracení a těžkou febrilní neutropenii – pacientka
překonala, po týdnu se transplantovaný koncentrát kmenových
buněk přihojil.

Následná rentgenologická vyšetření (obr. B6) včetně CT vy-
šetření na začátku r. 2000 a kontrolní CT vyšetření mediastina
a retroperitonea v létě 2002 shledávají identický nález – pravá plíce
bez ložiskových změn, nikde v mediastinu ani retroperitoneu ne-
zastiženy zvětšené lymfatické uzliny.

Od r. 2000 dochází pacientka pouze na ambulantní kontroly
na hematoonkologické oddělení, je bez jakékoliv léčby, bez pří-
znaků recidivy nemoci. Vyjma ataky výsevu zosteru vlevo na čele
v létě 2003 (bez postižení oka) nebyla jinak nemocná. Zvládá veš-
kerou starost o domácnost a zůstává jí dost času i sil na oblíbené
vycházky šumavskou přírodou.

Obr. C3: leden 1999

Obr. B5: leden 1999 Obr. B6: leden 2000

LYMFOIDNÍ PATOLOGIE PLIC
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Diskuse:

Existuje řada plicních patologií spojených se zmnožením lym-
focytů (viz. tabulka). Má se za to, že zmnožení a aktivace lymfo-
cytů bývá reakcí na četné antigenní, známé či neznámé, noxy. Lym-
focyty pak často přecházejí z oblastí plicního intersticia až do al-
veolů a lze je někdy prokázat nejen v bronchoalveolárních lavá-
žích, ale i prostém výplachu či aspirátu bronchů.

Pokud se jedná o reaktivní zmnožení lymfocytů, nacházíme
zmnožení obou typů – T i B buněk. V plicích, na rozdíl od perifer-
ní krve, převažují CD3 pozitivní, tj. T lymfocyty. U některých pro-
cesů, např. u sarkoidózy, pak může bližší analýza vzájemného za-
stoupení podtříd T lymfocytů (T4 versus T8) přispět k diagnóze
nemoci.

Avšak tehdy, dojde-li ke (mono)klonální, tedy nádorové ex-
panzi lymfocytů, nabývá nápadné převahy častěji B typ lymfocy-
tů, neboR lymfoproliferace vychází většinou z B buněk, resp. je-
jich prekursorů. To se týká obecně všech lymfomů.

Naprostá většina lymfomů vychází z lymfatických uzlin a šíří
se lymfogenně a ev. i hematogenně do uzlin či orgánů jiných, čas-
to i vzdálených regionů. Výchozí intrathorakální postižení lymfo-
my je časté, u lymfomů hodgkinova typu až v 60 %, u nonhodgki-
novských typů v cca 20 %. Jejich intrapulmonální propagace je
však řídká. Naopak ve vzácných případech, kdy růst lymfomu vy-
chází z extranodální lymfatické tkáně, má tendenci se šířit hlavně
lokálně ve tkáních postiženého orgánu, podstatně méně pak do
regionálních uzlin a už prakticky vůbec do uzlin periferních.

Principem, který napomáhá vysvětlovat chování a distribuci
těchto procesů, je existence tzv. MALT systému (Mucosa Associa-

ted Lymphoid Tissue). Jedná se
o agregáty T a B lymfocytů v submu-
kóze a lamina propria sliznic přede-
vším zažívacího (GALT) a dýchacího
(BALT – bronchus) systému. Ty jsou
charakterizovány řadou morfologic-
kých a funkčních zvláštností, mj. pří-
tomností tzv. „homingu“ lymfocytů.
Ve venulách těchto sliznic jsou pří-
tomny tzv. HEV (High Endothelial
Venules), na jejichž povrchu jsou spe-
cifická vazebná místa, tzv. adresiny,
fungující jako vazebná místo pro lym-
focyty. A tak lymfocyty zrozené
v oblastech sliznic zažívacího ústrojí
nesou na svém povrchu specifické re-
ceptory, které jim navždy předurču-
jí, že jejich domovem jsou slizniční
lymfatické tkáně zažívacího ústrojí,
obdobné je to pak u lymfocytů dý-
chacích cest. A i pokud se tyto sliz-
niční lymfocyty dostanou do systé-
mové cirkulace, preferenčně se opět

usazují ve sliznicích výchozích systémů. Tento tzv. homing je dů-
vodem, proč se lymfomy vzniklé mimo oblast uzlin šíří hlavně lo-
kálně, u naší pacientky dlouho v oblasti jen jednoho plicního seg-
mentu, později laloku a nakonec celé plíce, bez signifikantního po-
stižení uzlin.

Nejčastěji se orgánové lymfomy objevují v gastrointestinálním
traktu, zvláště žaludku, a zde mívají úzký vztah k infekci helikobak-
terem.

Dále je známo, že tyto tzv. MALT lymfomy mohou vznikat i
v orgánech, kde není normálně žádná lymfatická tkáň, např. ve štít-
nici, kde nasedají na předchozí zánětlivé procesy.

Předpokládá se, že příčinná dráždění (infekce aj. antigeny, che-
mické aj. noxy) vedou zprvu k polyklonální hyperplázii (lymfocytár-
ní pneumonie, resp. lymfoidní intersticiální pneumonitis) s mož-
ností zvrhnutí do monoklonální neoplázie – maligního lymfomu.

V současné době je prokázána virová etiologie některých lym-
fomů (viry HTL-Vl, EBV, HIV a HCV), stejně jako účinek někte-
rých herbicidů a podezřelé jsou i některé barvy na vlasy. Význam-
ným predisponujícím faktorem jsou pak imunodeficitní stavy, pri-
mární i sekundární, typický je vysoký výskyt maligních lymfomů
u pacientů s AIDS.

K exaktní diagnostice a klasifikaci lymfomů prakticky nikdy
nepostačuje pouhý cytologický obraz. K přesnému zařazení, které
je spolu s posouzením rozsahu onemocnění rozhodující pro určení
způsobu léčby, je nutné histologické vyšetření.

Situace naší pacientky byla v mnohém opakovaně zavádějící.
Primární orgánové lymfomy, aR již hodgkinovského či nehodgki-

novského typu, jsou v plicích vzácné. Proto při iniciální manifestaci
lymfomu v plíci se pomýšlelo na mnohem častější diagnózu, jakou je
tuberkulóza, pro kterou hovořilo mnoho dílčích nálezů – až na ten

LYMFOIDNÍ PATOLOGIE PLIC

HODGKIN THOMAS (vysl. hodžkin, 1798–1866) – britský lékař, významný patolog a anatom. Studoval anemie, žilní a lymfatický systém, ve své soukromé praxi byl prý proslulý
svou neschopností vyžádat od pacienta finanční odměnu za svůj výkon. Viz H. buňka, H. nemoc, H. paragranulom. (Zdroj: Velký lékařský slovník)

* Seřazeny dle intenzity lymfocytárního zastoupení
** Exogenní alergická alveolitis

Hyperplázie* Neoplázie

Hypersenzitivní pneumonie B – lymfomy (tzv. „maltomy“), většinou
(EAA**) s nízkým stupněm malignity

Lymfoidní intersticiální T – lymfomy, rovněž non-hodgkinské lymfomy,
pneumonie (LIP) ale většinou s vysokým stupněm malignity

Sarkoidóza Lymphangiosis carcinomatosa

Berylióza

Tuberkulóza

Kolagenózy aj. (systémové) autoimunity

Polékové reakce

AIDS

Lymfotropní aj.(atypické) pneumonie

Pneumokoniózy včetně azbestózy

Tabulka: Plicní patologie, spojené se zmnožením lymfocytů v plicním parenchymu
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zásadní, kterým je průkaz bacilu. Proto byla později diagnóza revi-
dována na chronické pozánětlivé změny. Diagnóza „klasické“ plicní
malignity, především bronchogenního karcinomu, byla velmi neprav-
děpodobná – vedle opakovaných negativních výsledků broncholo-
gických vyšetření proti ní svědčila velmi pomalé progrese RTG nále-
zu v průběhu pěti let. Dokonce i tehdy, když bylo na základě cytolo-
gického vyšetření punkce z ložiska vysloveno naléhavé podezření na
lymfoproliferativní malignitu, histologické vyšetření ji nepotvrdilo.
Teprve až s odstupem několika měsíců provedená další cytologická
vyšetření (BAL) prokázala zvrat do monoklonální expanze a diagnó-
za malignity byla histologicky potvrzena.

S ohledem na zálibu naší pacientky ve sportovním rybářství,
jsme shledali ilustrativní analogii s lidskou problematikou mj. prá-
vě u ryb. Ryby nemají klasickou lymfatickou tkáň ani uzliny, ty
u nich nahrazují tzv. melanomakrofágová centra v různých orgá-
nech. Také u ryb existují lymfomy s prokazatelnou chemickou kan-
cerogenezí, např. lymfosarkom u sumečka kanálového po vystave-
ní derivátu nitroquanidinu. Stejně tak jsou známé virové etiologie,
a to obdobných skupin virů, tedy retrovirů a herpesvirů, které vy-
volávají lymfomy především u pstruhů a jiných lososovitých ryb.
Nejužší analogii s lidmi pak představuje situace u štik – lymfomy
u štik patří mezi nejrozšířenější nádory a frekvence jejich výskytu
úzce koreluje se známkami chronického stresu v závislosti na stupni
průmyslového znečištění vod.

A jak se chovají nemocné ryby? – dovolte citaci z přednášek na
Katedře chorob ryb a včel na Veterinární univerzitě v Brně. „Ne-
mocné ryby se oddělují od hejna, zdržují se v klidných místech
nádrží, nepřijímají potravu, hubnou, ztrácejí původní zbarvení,
nekoordinovaně plavou. Později ztrácejí reflexy a postupně hynou“.

Osud naší pacientky, navzdory zřejmě podobné etiopatogene-
zi, byl naštěstí příznivý.

LYMFOIDNÍ PATOLOGIE PLIC

Závěr:

Při diagnostice nejasných RTG plicních nálezů, aR již difúz-
ních nebo lokalizovaných, se často opíráme – nebo je až nezbyt-
ností – jejich morfologická verifikace.

Pouhý cytologický nález je mnohdy nedostatečný až zavádějí-
cí, zvláště v případě zmnožení lymfocytů.

V některých situacích však může být histologické vyšetření
nahrazeno vyšetřením bronchoalveolární laváže, je-li současně
provedena podrobná (mj. imunocytometrická) analýza získaných
buněk.
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Albert, R. K., Spiro, S. G., Jett, J. R. Comprehensive Respiratory
Medicine. London: Mosby, 1999.
Klener, P. et al. Vnitřní lékařství. Praha: Galén, Karolinum, 1999.
Nolte, D. Manuale pneumologicum. Disenhofen: Dustri-Verlag Dr.
Karl Feistle, 1992.
Teřl, M., Bursová, J., Pešek, M., Gregar, R. Intersticiální plicní pro-
cesy, klinické problémy a průtoková cytometrie. Stud Pneumol et
Phtiseol 58, č. 4: 168 – 172, 1998.
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Pavel Ševčík, Jana Skřičková, Vladimír Šrámek et al.

Záněty plic v intenzivní medicíně
V rozvojových zemích i u nás přibývá počet občanů vyššího věku s náchylností k plicním infekcím.

S růstem průměrného věku se zvyšuje také riziko pneumonií. Na pracovištích intenzivní medicíny tvoří
nemocniční záněty plic přibližně polovinu celkového počtu případů nozokomiálních nákaz. Vydání mono-
grafie, seznamující s touto problematikou lékaře různých oborů, kteří se podílejí na léčbě pneumonií
seniorů, je proto vysoce aktuálním přínosem ke kvalifikované mezioborové spolupráci.

Hlavní autoři a pořadatelé působící na anesteziologicko-resuscitační klinice a na klinice nemocí plic-
ních a tuberkulózy Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně vyzvali ke spolupráci dalších jedenáct autorů s dlouholetou praxí
v oborech anesteziologie a intenzivní medicíny, pneumologie, mikrobiologie a infektologie, radiologie a chirurgie. Široký interdisci-
plinární záběr jim umožnil vytvořit dílo, které řeší problém závažných zánětů plic s mnohostranným přístupem a s komplexním
pohledem.

Autorské příspěvky jsou rozděleny do deseti kapitol, probírajících problematiku od historie, definice a epidemiologie až po chyby
a omyly v diagnostice a léčbě pneumonií. Každou z nich uzavírá přehled odkazů na knižní a časopisecké publikace z posledních let.
Závěrečnou 11. kapitolu tvoří dokumentace v podobě 67 černobílých snímků s popisky. Pochopení látky předkládané čtenáři týmem
specialistů různých odborností usnadňují tabulkové přehledy, schémata, fotografie, instruktivní kresby a jiné ilustrace.

Galén, 2004, ISBN 80-7262-278-1, 1. vydání, váz., 195 x 280 mm, 189 stran, cena 1000 Kč
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H. HENOCH EDUARD H. (1820–1910) – německý pediatr, který působil v Berlíně (jeho učitelem byl mj. J. Schönlein) a soustavně zkoumal dětské nemoci. Jeho nástupce
O. Heubner se stal vůbec prvním profesorem pediatrie na německé univerzitě. Viz H.-Schönleinova purpura. (Zdroj: Velký lékařský slovník)

SCHÖNLEIN JOHANNES L. (1793–1864) – přední německý lékař své doby. Působil na univerzitě ve Würzburgu, později jako profesor vnitřního lékařství v Curychu a Berlíně.
Byl ovlivněn tehdejší módou zakládat medicínu na principech fyziky, chemie a přírodovědy. Na své klinice v Charité přednášel německy (v předchozí době se učilo ještě latinsky),
přinesl do Německa moderní klinické diagnostické metody (poklep, poslech, zkoušky krve a moči, chemickou analýzu a mikroskopii). Zavedl pojem hemofilie a tuberkulóza. Pod
názvem revmatická pelióza popsal anafylaktoidní purpuru, jeho poznatky propracoval jeho student v Berlíně E. Henoch. Viz Sch.-Henochova nemoc, Henochova-Sch. anafylak-
toidní purpura. (Zdroj: Velký lékařský slovník)

MELKERSSON ERNST (1898–1932) – švédský lékař. Viz M.-Rosenthalův syndrom. (Zdroj: Velký lékařský slovník)

CUSHING HARVEY W. (vysl. kušing, 1869–1939) – americký neurochirurg, působil v Bostonu. C. přínos neurochirurgii vyplývá především z fyziologických výzkumů hypofýzy
a hypothalamu včetně jejich tumorů, z nových technik v chirurgii mozku (zmenšujících úmrtnost z 90 na 8 %), z klasifikace mozkových nádorů, gliomů a meningiomů, i z jejich
odstraňování. Viz C. syndrom, C. vřed. (Zdroj: Velký lékařský slovník)

Ani u atopika nemusí být
otoky projevem alergie

Eva Vernerová, Jiřina Bartůňková
Ústav imunologie, 2. LF UK a FN Motol

Souhrn:
Edémy mohou být primární klinickou jednotkou, ale častěji jsou příznakem velkého

množství různých chorob. Diferenciální diagnostika je  rozsáhlá a obtížná.
V této kazuistice je popsána žena, u níž edémy, ač dosti typické pro hypotyreózu,

vedly k chybné diagnóze alergických edémů, a tím i k neúčinné léčbě. Příčinou mohl být
jak plíživý a nenápadný rozvoj její choroby (tyreoiditidy), tak koincidence několika one-
mocnění včetně atopie, v jejichž klinickém obraze se obvykle edémy objevují.

Summary:
XXX
The cause of the edema can be both, primary and secondary, adjacent with a lot of

diseases. Differential diagnosis is often difficult and multisteps. We demonstrate the
case of a woman, whose edema, though were almost typical for hypothyreosis, resulted
in the false diagnosis of allergy and hereafter to inefficient treatment. The primary
misleading diagnosis was caused both by a slow and inconspicuous development of her
primary illness and the coincidence of several disorders including atopy in which the
edema is a common symptom.

Vernerová, E., Bartůňková, J. Ani u atopika nemusí být otoky projevem alergie. Kazuistiky v pneumologii
2, č. 1: X – X, 2005.
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� xxx
� xxx
� xxx
� xxx
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� xxx

Úvod:

Prodlužující se délka i způsob života, který doprovází obyva-
tele civilizovaných zemí, vede více než v minulosti k polymorbidi-
tě. Simultánní výskyt několika nemocí není v páté dekádě již žád-
nou vzácností. Proto je třeba pomýšlet i na to, že stanovení byM
správné diagnózy nemusí vysvětlit celou symptomatologii one-
mocnění, a tudíž nemusí vést ani ke správnému zavedení léčby.
Tak tomu bylo i u námi demonstrované pacientky, která byla ode-
slána k alergologickému vyšetření pro edémy.

Edémy vznikají retencí sodíku a vody s následnou expanzí
extracelulární tekutiny. Patrné bývají zejména v místech s říd-
kou podkožní tkání, jako jsou oční víčka, rty, genitál, ale také
sliznice. Primární edémy vznikají na základě poruchy vylučovací
funkce ledvin. Sekundární edémy jsou častější. Vznikají v dů-
sledku řady onemocnění jiných systémů a reakci ledvin zde po-
kládáme za adaptační.

Alergická onemocnění patří mezi imunopatologické stavy
a jsou provázena edémy téměř pravidelně. U polinózy, kopřivky,
potravinové alergie, alergie na hmyzí bodnutí či u alergie na ně-
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Kazuistika:

Na podzim loňského roku k nám byla obvodním lékařem po-
slána 49letá žena. Na jejím doporučení bylo uvedeno: „Prosím
o alergologické vyšetření pacientky s pylovou alergií, u které pře-
trvávají otoky od pylové sezóny. Léčba Zyrtecem je prakticky bez
efektu.“

Pacientka sama uváděla letošní polinotické potíže jako nejsil-
nější v posledních letech. Přičítala to současně probíhajícímu kli-
makteriu. Na jaře přestala menstruovat, udávala noční poty, návaly
horka, únavu, depresivní nálady a výrazný přírůstek na váze. Sna-
žila se držet dietu, ale sportovní aktivitu nebyla schopna pravidel-
ně provádět pro únavu. Váhový přírůstek se jí nepodařilo snížit.

Z anamnézy: RA: matka pacientky měla revmatoidní arthriti-
du a strumu. V 70 letech zemřela na cévní mozkovou příhodu.
Otci pacientky je 80 let a není vážněji nemocen. Starší sestra má
bolesti kloubů a je léčena pro strumu. Syn má polinózu. Další
děti pacientka nemá.

OA: běžné dětské choroby, jakákoli vážnější onemocnění pa-
cientka neguje. Dosud trvale nebrala žádné léky. Po porodu ve 26
letech měla přechodně zvětšenou štítnou žlázu. Snad tehdy byla
vyšetřena obvodním lékařem, nálezy byly fyziologické a struma
ustoupila spontánně. Ve 30 letech začala mít kašel a chrapot při
škrábání brambor. Dráždilo ji to tak silně, že tuto činnost nemoh-
la provádět. Přibližně ve stejné době začala mít zjara vodnatou
rýmu a otoky očí. Někdy se objevily otoky rtů a afty po ovoci.
Nebylo to pravidlem. Pro tyto problémy užívala dříve Tavegyl, nyní
Zyrtec a dosud jí tato léčba stačila.

Pacientka je vysokoškolsky vzdělaná, žije v menším městě, kde
pracuje jako starostka. Nekouří, trvale užívá pouze Zyrtec. Je vda-
ná, bydlí v rodinném domku a doma má kočku.

NO: v průběhu roku 2004 se cítila velmi unavená. Potřebova-
la výrazně více spánku a zdálo se jí, že se nápadně zhoršila paměM
i schopnost koncentrace. Na váze přibrala během několika měsí-
ců 8 kg, ačkoli se snažila jíst velmi dietně a podle rozboru jídel-
níčku byla o redukční dietě velmi dobře informovaná.

Zjara měla velice silnou rýmu a únava byla nepřekonatelná.
Údajně nebyla asi měsíc „vůbec schopna fungovat“. Užívala Zyr-
tec, ale ten užívá každoročně a sedativní účinky u něj nikdy nepo-
zorovala. V době obtíží přestala rovněž menstruovat a začala při-
bývat na váze. Již v předešlém roce trpěla nočními poty, návaly hor-
ka, měla horší náladu, ale tzv. „šlo to překonat“. Otoky očí byly
v tomto roce silnější. Pracuje u počítače a lékař to přičítal i tomu.
Dostávala oční kapky, které trošku pomáhaly. Chrapot pacientka
ve výčtu obtíží neudávala, ale na cílený dotaz, zda nechraptí, podo-
tkla, že ano a rovněž od jara. Dechové obtíže neměla.

Objektivně byla viditelná nadváha a prosáklé podkoží. BMI byl
29,8. Hlas byl chraptivý a v obličeji byla hypomimie. Sliznice byly
bledé, makroglosii neměla, kůže byla suchá a edémy byly patrné
hlavně kolem očí a rtů, ale vyskytovaly se i na dolních končetinách
– perimaleolárně a na bércích. Štítná žláza nebyla zvětšena, uzliny
byly drobné, dýchání sklípkové, P 60/min, TK 140/105 mmHg.
Břicho bylo bez patologického nálezu.

Z laboratorních vyšetření byla FW v normě, v KO byla lehká
makrocytární anémie, lehce zvýšená byla hladina CK a LDH. Cho-
lesterol byl 12 mmol/l (norma 3,87 – 5,2 mmol/l), fT4 bylo 4 pg/ml
(norma 7,2 – 17,2 pg/ml), protilátky proti tyreoideální peroxidáze
(a-TPO) byly jen lehce zvýšeny (++) a hladina TSH byla 80 IU/l
(norma 0,32 – 5,0 IU/l).

V imunologických hodnotách jsme nenašli žádnou výraznou
patologii. Celková hladina IgE zvýšena nebyla, eozinofilní katio-
nický protein byl též v normě a vyšší byly jen specifické IgE proti-
látky proti časné jarní pylové směsi (hodnota 3,4 IU/ml). Speci-
fické IgE protilátky proti kočičí srsti zvýšeny nebyly.

Na základě klinického obrazu i výsledků laboratorního vyšet-
ření byla pacientka odeslána k endokrinologickému vyšetření
s podezřením na hypotyreózu. Na sonografii štítné žlázy byla po-
psána malá hypoechogenní žláza s nepravidelnou texturou.

Byla stanovena diagnóza: Hashimotova tyreoiditida. Pacient-
ce byl naordinován levothyroxin a Moduretic.

které léky jsou edémy lokalizovány v podkoží, ev. v submukóze,
a jsou tudíž nápadným klinickým příznakem. U bronchiálního ast-
matu se vyskytuje edém bronchiální sliznice, který je výrazný ze-
jména u dětí.

Diferenciální diagnóza edémů je uvedena v tabulce č. 1.
Ačkoli příčin edémů může být mnoho, alergie nesporně patří

mezi ty, se kterými se v klinické praxi setkáváme nejčastěji.
V současnosti trpí alergickými chorobami téměř 30 %  lidí. Tento
fakt je zřejmě nejčastější příčinou toho, že u chorob nejasné etio-
logie bývá pomýšleno v prvé řadě na alergii.

Tabulka č. 1: Diferenciální diagnostika edémů

Angioedémy alergického původu

projev lékové nebo potravinové alergie

po bodnutí a poštípání hmyzem

v průběhu polinózy

provázející kopřivku

Vaskulitidy a další systémové autoimunitní choroby
(Henochova-Schönleinova purpura, SLE, DM, JCA)

Hereditární angioedém

Angioedém jako projev intolerance inhibitorů ACE

Flegmonózní zánět v počáteční fázi

Herpes zooster v počáteční fázi

Záněty paranazálních dutin, periostu a periodontu

Vrozený a získaný lymfedém

Syndrom Melkerssonův-Rosenthalův

Otoky při onemocnění ledvin

Otoky při kardiovaskulárních onemocněních

Otoky při endokrinních onemocněních

(hypothyreóza, hyperaldosteronismus,
Cushingův syndrom)
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Po zahájení léčby edémy vymizely. Výrazně se zmenšila i úna-
va a deprese a pacientka je dnes prakticky bez obtíží. Zyrtec užívá
jen v období pylové sezóny a stejně jako dříve stačí ke kontrole
alergických symptomů.

Diskuse:
Onemocnění štítné žlázy bylo vyjádřeno zcela typicky a při

vyšetření u nás na něj bylo pomýšleno prakticky ihned. Nízká hla-
dina protilátek a-TPO sice není pro Hashimotovu tyreoiditidu ty-
pická, ale ostatní laboratorní nálezy byly dosti přesvědčivé a v pozd-
ním stadiu destrukce štítné žlázy autoimunitním procesem vlastně
chybí substrát vyvolávající tvorbu autoprotilátek, a proto tento
nález nepřekvapuje.

Chybná diagnóza mohla být stanovena proto, že onemocnění
se vyvíjelo plíživě a lékař, který měl pacientku dlouhodobě v péči,
ji léčil pro její alergické projevy. Pacientka měla doma kočku, kte-
rá je velice silným alergenem a ošetřující lékař pomýšlel na kau-
zální souvislost.

Současně vyjádřené klimakterické obtíže mohly vysvětlit úna-
vu, změnu nálady, přírůstky na váze i zvýšení krevního tlaku. Pa-
cientka sama byla o této příčinné souvislosti zcela přesvědčena
a zřejmě se jí podařilo přesvědčit i svého praktického lékaře.

Závěr:
I když je alergie velmi častým onemocněním a do jejího klinic-

kého obrazu edémy patří, není ani u alergika možné spoléhat na
to, že je příčinou všech obtíží. Koincidence několika chorob, v tom-
to případě alergie a autoimunitní tyreoiditidy, není vzácností. Také
klimakterium je provázeno řadou obtíží, ale ani na ně nelze svádět

takto výrazné obtíže. Pacientka byla silnou a významnou osobností
a lékaře svým přesvědčením do špatné diagnózy částečně manipu-
lovala. Stanovení správné diagnózy a zavedení adekvátní léčby ved-
ly k rychlé normalizaci stavu.

Literatura:
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Gover Medical Publishing, 1991.
Klener, P. et al. Vnitřní lékařství. Praha: Galén, 1999.
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Osobnost alergologie

Legenda česko-slovenské
alergologie – MUDr. Josef Liška

3. března 2005 uplynulo 98 let ode dne, kdy se ve Velkém
Meziříčí narodil „mlynářský chlapec“ Josef Liška a jsou to necelé
dva roky, kdy nás navždy opustil. Slůvko „navždy“ je však třeba
opravit. „Táta“ Liška, jak jsme mu říkávali, je s námi stále. Do
posledních let svého života mezi nás chodil, dělal si poznámky
a často diskutoval. Hlavní zbraň alergologa – specifická alergeno-
vá imunoterapie – nese dodnes jeho rukopis. Když ve třicátých
letech 20. století přivezl ze Spojených států do Prahy první aler-
genové extrakty, otevřel éru kožních testů. Uměl je individuálně
u každého alergika zhodnotit, protože byl mistrem anamnéz. Do-
vedl se do každého nemocného „podívat“, poznat, jak myslí, jaké
má zvyky a způsob života, jak a v jakém prostředí žije. Dokázal
často poznat u nemocného víc než dnešní nejmodernější labora-
torní technika.

K medicíně ho možná přivedlo „mlynářské astma“ a alergie
v dětství. Z ivančického gymnázia šel studovat na brněnskou lé-
kařskou fakultu a v roce 1933 se mu stalo osudem prostředí Stát-
ního zdravotního ústavu. Následovalo krátké období v Biogeně,
aby pak prožil dlouhá léta v Ústavu sér a očkovacích látek mezi
alergeny, jejichž diagnostické i terapeutické extrakty začal vyrá-
bět. Byl vynikajícím „pasteurovským“ mikrobiologem a neuvěři-
telným klinickým praktikem. Pro každého měl radu a vlídné slo-
vo. A pro nás mladé měl ještě po dlouhé ordinační době čas na
alergologické vyprávění. Jako mladý lékař odhalil budoucnost aler-
gií, byM na počátku léčil jen 14 pylových alergiků. Počty těchto
nemocných však rychle narůstaly. Vedle specifických alergenů
vyznával význam bakteriální infekce a dovedl z izolovaných kme-
nů připravit bakteriální autovakcíny, jejichž využití se uplatnilo
u řady nealergických stavů.

Se svou milovanou ženou Karličkou ordinoval, zkoumal, učil,
a to vše bez akademických titulů. Pohyboval se mezi laboratoří
a ordinací, pěstoval mezioborové vztahy, které dnes mnohdy chy-
bějí. Jeho prvním velkým spolupracovníkem v klinice byl otorino-
laryngolog profesor Přecechtěl. Jejich pojetí léčby alergické rýmy
se blížilo dnešní Globální iniciativě ARIA. Josef Liška již dávno
před současnými objevy v molekulární biologii, bez dnešních zna-
lostí imunologických mechanismů se sítí cytokinů, věděl, že aler-
gie je systémové onemocnění a na alergika se musíme dívat inte-
grovaným pohledem, který pomůže řešit alergické onemocnění
ve všech jeho souvislostech. Josef Liška – mikrobiolog, alergolo-
gický klinik a ekolog, byl také vynikajícím klinickým psycholo-
gem a psychoterapeutem.

Spolu s otorinolaryngologem prof. Hlaváčkem, dermatologem
prof. Konopíkem a internistou-alergologem prim. Hodkem zalo-

žil už v roce 1949 Komisi pro alergologii, která se přeměnila roku
1952 v alergologickou sekci Dermatologické společnosti a v roce
1957 se z ní ustavila samostatná Alergologická společnost.

V době, kdy se medicína specializuje na jednotlivé obory, po-
dobory a dokonce na jednotlivá onemocnění, je užitečné si život
a dílo Josefa Lišky připomínat. Alergie je fenomén projevující se
napříč obory. Stejně jako praktik, pediatr, internista, gynekolog,
otorinolaryngolog, dermatolog, tak oftalmolog a stejně i pneu-
molog (řada je nekonečná) by měl mít každého svého pacienta
zmapovaného imunologicky i alergologickým pozadím genetic-
kým nebo už klinicky zjevným.

Průduškové astma u alergika s alergickou rýmou nebo
s ekzémem je jedním z fenotypů, v němž se nepříznivý vliv
alergie promítá do průběhu astmatu i do jeho léčby. Jsme-li si
takové situace vědomi, jsme-li na ni připraveni, pak budeme
v naší péči o astmatika ještě úspěšnější. I to je jeden z odkazů
legendy česko-slovenské alergologie MUDr. Josefa Lišky.

Prof. MUDr. Václav Špičák, CSc.
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Náš rozhovor

Více pozornosti a péče
populaci seniorů

Je to impozantní dílo, pane doktore. Co vás inspirovalo
a jak jste přistupoval k jeho realizaci?

Před třemi lety mě oslovili profesor Jan Petrášek, bývalý ve-
doucí redaktor Časopisu lékařů českých a primář Evžen Fabian,
hlavní odborný poradce nakladatelství Grada, znalý všech význam-
ných českých publikací, které se zabývaly nemocemi stáří. Hovo-
řili jsme o potřebě moderní, komplexně pojaté geriatrické mono-
grafie. I knihy ve své době průkopnické, např. Gerontologie pro-
fesora Pacovského a doktorky Heřmanové či Geriatrie pro prak-
tického lékaře profesorky Evy Topinkové a docenta Jiřího Neu-
wirta, po deseti a více letech od vydání zestárnou a neodpovídají
ani vývoji, změnám a požadavkům společnosti, ani pokrokům
medicíny. Zároveň právě úcta k tradicím české gerontologie a ge-
riatrie zavazuje k náročnosti při tvorbě novějšího díla. To kromě
jiného rozhodlo o nezbytnosti kolektivního přístupu. S profeso-
rem Zdeňkem Zadákem, s docentkou Hanou Zavázalovou a s ko-
legy Romanem Jirákem a Petrem Suchardou jsme vytvořili skupi-
nu editorů. Od začátku jsme si uvědomovali, že současná a nastu-
pující generace lékařů bude potřebovat geriatrii vskutku multi-
disciplinární a o spolupráci jsme proto požádali přes sedmdesát
českých a slovenských specialistů.

Jejich příspěvky opravdu zrcadlí pestrost problematiky,
přesto monografie působí jednotně, komplexně.

Spoluautoři pochopili náš cíl a hlavní vodítko – z pohledu jed-
notlivých oborů upozornit na zvláštnosti zdravotního a funkční-
ho stavu starého či dlouhověkého člověka. Tato myšlenka se stala
vedoucím motivem celé knihy a editorsky jsme se snažili o její
jednotné formální a stylistické vyjádření. Šlo nám o to, abychom
přesvědčili lékaře, jiné zdravotníky i všechny ostatní zaintereso-
vané, že seniorské populaci máme co nabídnout v každém oboru
lékařství.

Ostatní zainteresované, pane doktore, koho tím máte na
mysli?

Vedle lékařů všech odborností, pro něž je monografie na post-
graduální úrovni především určena, a jejich bezprostředních spo-
lupracovníků také činitele, kteří mohou rozhodujícím způsobem
ovlivnit úroveň a další rozvoj geriatrické medicíny a dalších geri-
atrických služeb, včetně péče a pomoci poskytované ve zdravotně
sociální oblasti. Doufám, že výsledek naší kolektivní práce po-
slouží k dobré orientaci ve složité problematice potřeb stále na-
růstajícího počtu starších občanů. Ty bude muset státní správa
s pomocí volených zastupitelů a komisí expertů na všech stup-
ních řízení nejen brát v potaz, ale také opravdu řešit a to kvalifi-
kovaně, v souladu se světovými trendy a evropskými standardy.

Jste členem výboru České gerontologické a geriatrické spo-
lečnosti. Domníváte se, že se vám po společnosti diabetolo-
gů podaří do společné práce zainteresovat další odborné spo-
lečnosti?

Nemohu mluvit za výbor, ale osobně to považuji za velmi vý-
znamné. Ostatně volá se po tom opakovaně. Nyní vše nasvědčuje
tomu, že po diabetologické ani další společnosti spolupráci neod-
mítají. Důkazem je i téma našeho nejbližšího pracovního dne
v Lékařském domě 13. dubna. Je věnován geriatrické revmatolo-
gii, jejíž problematika je v monografii zahrnuta v rozsáhlé kapito-
le o involuci a geriatricky významných onemocněních pohybové-
ho aparátu. Byl bych rád, kdyby naše úsilí o zlepšení kvality života
seniorů i v nemoci aktivně podporovali kolegové ze všech oborů.

Vytvoření předpokladů a podmínek pro zkvalitnění péče
a služeb pro staré a nemocné je ale považováno za velmi ná-
kladné. Je vůbec aktuální a reálné o tom mluvit či se dožado-
vat konkrétních opatření v naší hospodářské situaci?

Podávají ruku jiným odborným společnostem

Na sklonku minulého roku uspořádala Česká gerontologická a geriatrická společnost jeden ze svých hojně navštěvovaných
pracovních dnů, tentokrát věnovaný geriatrické diabetologii. Událostí toho dne se stalo krátké představení nové monografie
Gerontologie a geriatrie, s níž seznámil účastníky setkání hlavní editor a první autor

MUDr. Zdeněk Kalvach,
kterého jsme požádali o rozhovor.
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Právě naopak – nejde přeci o žádný luxus, ale o účelnost! Chce-
me staré lidi nejen co možná nejúčinněji chránit před nemocemi
a jejich komplikacemi, ale také docílit, aby si co nejdéle zachovali
soběstačnost a žili kvalitním způsobem bez potřeby nákladných,
především ústavních služeb. K tomu je však třeba nerestringovat
stávající potřebné výdaje, nýbrž změnit stereotyp ve struktuře slu-
žeb i v pohledu na geriatrického pacienta podle doporučení ex-

pertních skupin Světové zdravotnické organizace i Mezinárodní
geriatrické asociace. Pokud by rozhodující činitelé uvažovali vskut-
ku ekonomicky, vyšlo by jim, že požadavky našich odborníků smě-
řují vlastně k budoucím úsporám, zvláště v rozpočtovaných ná-
kladech na léky a na zmíněnou dlouhodobou péči.

Za rozhovor poděkoval Juraj Szántó

Z. Kalvach, Z. Zadák, R. Jirák, H. Zavázalová,
P. Sucharda et al.

Geriatrie a gerontologie

Skupina pěti editorů v čele se Zdeňkem Kalvachem, jedním z našich nejzkušenějších lékařů
geriatrů, neměla snadný úkol při vytváření společného rámce nové monografie. Jejich více než
sedmdesát spoluautorů vytvořilo dílo, které je důstojným pokračovatelem toho nejlepšího, co
bylo vytvořeno v české a slovenské odborné knižní publicistice. Oslovení autoři snadno pocho-
pili a osvojili si myšlenku, že moderní geriatrie nesmí být zužována na problematiku následné
péče nebo s ní ztotožňována.

Monografie v celku i v detailech odpovídá nové koncepci oboru geriatrie. Tento požadavek
se snažili splnit také autoři statí, kteří pomáhají řešit uživatelům publikace problémy péče
o staré lidí ze speciálního pohledu vlastního oboru, jak je to například v kapitolách o onkologii v geriatrii, o změnách ve stárnou-
cím organismu a geriatricky významných chorobách oběhového a respiračního systému nebo o imunitním systému ve vztahu
k infekčním chorobám ve stáří.

Těžko říci, která z devatenácti kapitol knihy je nejdůležitější. Počínaje tou první, která uvádí čtenáře do gerontologické
a geriatrické problematiky, připomíná a upřesňuje lékařům dávno zapomenuté demografické pojmy, má každá své opodstatnění
včetně těch, které nás seznamují s mimomedicínskými možnostmi zkvalitnění života seniorů.

Geriatrickou medicínskou péči v pojetí Zdeňka Kalvacha a jeho spoluautorů je třeba chápat jako diferencované spektrum
služeb od prevence v duchu úspěšného stárnutí a zdravého stáří přes akutní fáze onemocnění a rekonvalescenci po dlouhodobé
ošetřovatelství osob se závažnou poruchou soběstačnosti a sebeobsluhy.

Grada Publishing, Praha, 2004, váz., 861 str., ISBN 80-247-0548-6

Oprava s omluvou

V článku věnovaném osobnosti prof. MUDr. Jaroslava Jedličky, DrSc. v předchozím čísle našeho časopisu, došlo nesprávnou re-
dakční interpretací k chybám, za které se omlouváme rodině, autorce i čtenářům.
Text ve 3. odstavci na straně 40 má správně znít: Matka pocházela z rodiny Šafaroviců; jeden z jejich bratrů byl tehdy ředitelem Národního
divadla. Starší Jedličkův bratr Karel se stal středoškolským profesorem klasické filologie, mladší bratr Václav profesorem  patologické anatomie.
V odstavci, jenž začíná slovy V roce 1914… má být: sub auspiciis. Konec věty, začínající ve 2. řádku vedlejšího sloupce slovy V roce
1922… má pak znít: … paní doktorka se po krátké klinické praxi věnovala své rodině a výchově synů, z nichž mladší vystudoval medicínu
a stal se profesorem neurologie. Správné znění poslední věty v 1. odstavci na str. 41: Ve stejném roce a pak v každém z dalších dvou let
vycházel Sborník studií o tuberkulóze.
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Co to je pleuroparenchymatózní fibroelastóza?
Martina Vašáková

Rarita

Tentokrát jsem si pro Vás vybrala velmi vzácnou diagnózu,
o které zřejmě většina z Vás ještě neslyšela. Nefiguruje mezi ka-
zuistikami, protože jsem se s ní osobně nesetkala a pokud je mi
známo ani nebyla publikována v českém odborném písemnictví.

Jaké onemocnění se pod diagnózou pleuroparenchymatózní
elastózy skrývá? Jde vlastně o velmi vzácnou klinicko-patologic-
kou entitu spadající do ranku intersticiálních plicních nemocí
s konkomitantním postižením pleury, které není zařaditelné mezi
doposud známé intersticiální plicní procesy. Doposud bylo po-
psáno 6 případů tohoto onemocnění (Frankel et al. 2004).

Dosud popsané případy se klinicky projevovaly různě dlou-
ho trvajícím kašlem a progredující dušností. Někdy symptomy
trvaly i řadu let. U některých nemocných byly v anamnéze reku-
rentní infekce dýchacích cest nebo pneumonie. Ztluštění pleury
bylo radiologicky patrné u některých pacientů již anamnesticky
před plným rozvojem onemocnění. U dvojice pacientek, dvojčat,
se jednalo o zřejmě o familiární onemocnění, na které obě sest-
ry zemřely. Poslechově byl patrný dle fáze onemocnění bua ple-
urální třecí šelest nebo oslabené dýchání, u jedné pacientky in-
spirační chrůpky. Radiologické vyšetření hrudníku ukázalo
významné ztluštění pohrudnice a apikalizované hily. HRCT hrud-
níku prokázalo ztluštění pleury se známkami fibrózy, zmenšení
objemu horních plicních laloků, trakční bronchiektázie, retiku-
lace a voštinovitou plíci.

Histopatologické vyšetření potvrdilo výrazně ztluštělou vis-
cerální pleuru s výraznou subpleurální fibrózou charakterizova-
nou směsí elastických vláken a denzního kolagenu. Plicní paren-

Poznámka redakce:
Redakce spolu s patronkou této rubriky, prim. MUDr. Martinou Vašákovou, si dovoluje vyzvat k publikaci všechny případné autory
(pneumology i lékaře jiných oborů), kteří by chtěli prezentovat nějakou další pneumologickou zajímavost či raritu.
Autorské pokyny pro tuto rubriku jsou samostatnou součástí autorských pokynů a jsou umístěny na str. 41 tohoto čísla a také na
internetu (http://www.geum.org/pneumo).

chym vzdálenější od pleury zůstal nepostižen, zastiženy byly pouze
ojedinělé fibroblastické fokusy a malé agregáty lymfocytů.

Prognóza onemocnění je nejistá, zemřely 2 pacientky, dvojča-
ta se suspektní familární vazbou onemocnění, a to 5 let od stano-
vení diagnózy, ostatní zatím žijí, nejdéle přežívá jeden pacient 7 let
od diagnózy.

Autoři neopomněli zdůraznit, že nepotvrdili u svého souboru
ani systémové onemocnění, ani postradiační poškození, polékové
postižení ani profesionální expozici azbestu. To jsou totiž hlavní
příčiny současného postižení plicního intersticia a pleury. Pravda
je, že u dvou pacientek byla v anamnéze léčba karcinomu prsu
chemoterapií, u jedné dokonce radioterapií, tudíž možné poléko-
vé nebo postradiační poškození se nabízí. V případě polékového
a postradiačního poškození by u obou však byla přítomna nejspí-
še pouze fibróza nebo pneumonitida a pleuritida, ale nikoli elas-
tóza. Navíc u záření bychom očekávali ostře definované hranice
plicního postižení.

Zdá se, že skutečně půjde o novou nosologickou jednotku,
zatím neznámé etiologie.

Doufám, že i Vám jsem mohla tímto krátkým sdělením po-
skytnout novou informaci a popud k širší diferenciálně diagnos-
tické rozvaze u difúzního chronického pleuropulmonálního po-
stižení.

Literatura:
Frankel, S. K., Cool, D. C., Lynch, D. A., Brown, K. K. Idiopathic
pleuroparenchymal fibroelastosis. Chest 126, 6: 2007 – 2013, 2004.
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1) Kdy se platí předplatné, jak poznám, že jej mám zaplatit?
Předplatné Kazuistik v pneumologii objednáváte na nejbližší čtyři čísla od data objednávky. Začít si předplácet náš časopis tak můžete od kterého-
koliv čísla. S nejbližším zaslaným číslem Vám pak dodáme také zálohovou fakturu nebo složenku (dle vašeho výběru) na zaplacení ročního předplat-
ného. Předplatné tak zahrne minimálně čtyři řádná čísla a všechna supplementa, která vyjdou v období, na něž se vztahuje předplatné. Na konci
Vámi předpláceného období, tj. po roce, obdržíte upozornění na vypršení vašeho předplatného v podobě nové složenky nebo zálohové faktury.
Pokud ji proplatíte, automaticky je Vám předplatné prodlouženo. Pokud ne, bude od dalšího čísla předplatné ukončeno. Data předplatného sledu-
jeme za Vás. Předplatné prosím zaplaMte nejpozději do vydání dalšího čísla.

Mimořádná akce z loňského roku:
V loňském roce jsme měli mimořádnou nabídku předplatného, která zahrnovala jedno číslo zdarma. Po zaslání ukázkového čísla 1/2004 jste dostali
příležitost předplatit si Kazuistiky s tím, že při včasném objednání předplatného Vám i č. 2/2004 zašleme zdarma. Řada z Vás tak dostává složenku
či fakturu k proplacení předplatného letos poprvé a placené předplatné tím bude uhrazeno na celý rok 2005.

Ukázkové číslo zdarma:
Pro všechny lékaře z České a Slovenské republiky, kteří dosud nejsou předplatiteli, zachováváme možnost požádat o zaslání 1 ukázkového čísla
zdarma. Objednací formulář je na http://www.geum.org/pneumo nebo tak lze učinit telefonicky, faxem, e-mailem nebo písemně.

2) Mám objednáno řádné předplatné a dostala jsem kartičku sponzorovaného předplatného, mám rušit předplatné?
V žádném případě není třeba předplatné rušit. Další postup závisí na tom, zda jste předplatné již zaplatila či nikoliv. V případě že ano, prodloužíme
Vaše předplatné o příslušný počet čísel. V opačném případě stornujeme zálohou fakturu (nebo složenku) vydanou k Vašemu předplatnému a nemusíte
nic platit. Data předplatného sledujeme za Vás.

3) Co je to sponzorované předplatné?
Sponzorované předplatné neposkytuje redakce, ale vybraní sponzoři, kteří s nakladatelstvím uzavřeli příslušnou dohodu. Systém funguje tak, že
sponzor od nakladatelství odkoupí kartičku sponzorovaného předplatného (fialový korespondenční lístek s naším logem). Ten pak věnuje (označený
také svým razítkem) vybranému lékaři. Obdarovaný vyplní na lístku adresu, na kterou si přeje dostávat časopis a odešle jej na adresu nakladatelství.
Od chvíle přijetí lístku nakladatelstvím má lékař aktivováno předplatné na dobu jednoho roku.

4) Mohu na standardní předplatné obdržet také fakturu?
Řada z předplatitelů má možnost zařadit fakturu předplatného odborného časopisu do svého účetnictví (soukromí lékaři, instituce) nebo nechat
si ji proplatit, např. zaměstnavatelem. Standardní předplatné je možné uhradit jak převodem z účtu, tak složenkou. Záleží na Vašem výběru, zda
požadujete do čísla vložit složenku, fakturu nebo obojí. Na objednacím lístku (modrá kartička) nebo na internetovém formuláři zatrhněte
vybranou možnost. Pokud na objednacím lístku není zatržen způsob platby, zasíláme pro jistotu obojí. Do zásilky s časopisem přikládáme jen
zálohovou fakturu, která není daňovým dokladem, obsahuje však všechny potřebné údaje k proplacení. Po zaplacení předplatného Vám zašle-
me také definitivní fakturu – daňový doklad. Pro Vaši identifikaci je nejpodstatnější variabilní symbol, bez jeho uvedení nejsme schopni
identifikovat, kdo platbu zaslal.

5) Jak je to s objednávkou knih?
Při objednávce knih z našeho nakladatelství obdržíte spolu se zásilkou knih také vloženou definitivní fakturu a složenku k platbě. Poštovné ani balné
za knihy odběratelé neplatí. Pro zjednodušení objednávky knih naleznete v každém čísle zelený korespondenční lístek. Na tento objednací lístek lze
objednat pouze knihy vydané nakladatelství GEUM, tzn. uvedené v Nabídce knih. Knihy jiných nakladatelství recenzované v časopise bohužel
nemáme většinou v distribuci, je třeba je objednat přímo u příslušných vydavatelů. Knihy dodáváme přímo pouze v rámci České republiky. Distri-
buce knih na Slovensku probíhá pouze cestou prodeje v knihkupectvích.

6) Bude se měnit cena předplatného?
Cena předplatného zůstává stálá – 156 Kč/rok, navzdory daňovým úpravám, které zdražily naše vstupy.

7) Liší se cena předplatného v České republice a na Slovensku?
Jsme důsledně česko-slovenským časopisem a předplatitelé mají rovné podmínky. Cena časopisu je shodná, tj. 156 Kč/rok, resp. ekvivalent v Sk dle
aktuálního kurzu. Rozdíl je v distribuci knih. Přímá zásilková služba knih zatím funguje jen v rámci ČR, na Slovensku je možné knihy nakladatelství
GEUM koupit v Osvetě a některých dalších vybraných knihkupectvích. Publikace Pomocník pak jsou z právních důvodů určeny k distribuci výlučně
v rámci ČR.

8) Bonus 2005 a Student 2005
Pro rok 2005 jsme připravili propagační akci Bonus 2005. V rámci akce Bonus vylosujeme celkem 100 z nových předplatitelů (řádné předplatné),
kteří obdrží předplatné zdarma (v každém čtvrtletí bude vylosováno 25 výherců) a 4 předplatitele – s každým číslem jednoho (řádné i sponzorované
předplatné), kteří obdrží hodnotnou knižní cenu: obrazovou publikaci Atlas klinických syndromů v ceně 1 500 Kč.
Další distribučně-propagační akcí je nabídka Student 2005. Tato nabídka je určena výhradně studentům medicíny (v ČR a SR). Každý medik se
zájmem o problematiku publikovanou naším časopisem, má možnost požádat o zvýhodněné předplatné (v symbolické ceně 1 Kč/rok). Na slevu
není právní nárok, ale vydavatel je odhodlán poskytnout tuto slevu všem seriózním zájemcům – medikům v řádném studiu. Stačí kontaktovat
vydavatele písemně nebo e-mailem, případně v internetovém formuláři vyznačit poznámku STUDENT 2005.

Pokud se Vám náš časopis líbí – budeme rádi, pokud jej doporučíte také svým kolegům.

Julie Nováčková
distribuce
Nakladatelství GEUM

Kontakty:
GEUM, P. O. Box 436, 111 21 Praha, Česká republika
e-mail: geum@geum.org
fax + záznamník: 00420 222 584 590 (tel.: 00420 721 639 079)
internet: http://www.geum.org/pneumo

Odpovědi na vaše dotazy k distribuci
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Náš rozhovor

S profesorem
MUDr. Karlem Křepelou, CSc.

… o jeho knize a roli kazuistik v ní

Pane profesore, vaše kniha Tuberkulóza dětí a dorostu
a její diferenciální diagnostika vyšla v nakladatelství Maxdorf
před deseti lety. Byla uvedena jako souhrn celoživotních zku-
šeností jednoho z posledních ftizeopediatrů u nás. Co vás
motivovalo k jejímu sepsání?

Byla to skutečnost, že tehdy už nebylo dostupné čtyřicet let
staré čtvrté vydání knihy Vojtka a kolektivu Dětská tuberkulóza.
Krom toho mě skoro třicetiletá pedagogická zkušenost denno-
denně přesvědčovala, že postgraduální výuka dětských a dorosto-
vých lékařů postrádá publikaci, která by opět soustředila pozor-
nost na dost opomíjený problém dětské tuberkulózy, na potřebu
její správné diagnózy postavené na znalosti diferenciální diagnos-
tiky jako základu účinné terapie a prevence komplikací.

Kniha byla přínosem pro nové generace lékařů i v celko-
vém přístupu k tuberkulóze. V části epidemiologické jste
upozornil na to, že úplné potlačení tuberkulózní infekce ve
světě nebude možné dříve než koncem dalšího, tj. tohoto sto-
letí. V tom jste se nemýlil. Myslíte, že také všechno ostatní,
co jste napsal, platí i dnes?

Obsah publikace považuji stále za aktuální, není mnoho úse-
ků, které by vyžadovaly aktualizaci. V diagnostice, terapii a pre-
venci není žádný významný pokrok. Stále postrádáme nová anti-
tuberkulotika, která by byla účinná zvláště u multirezistentních
případů, stejně jako se již dlouho hledá účinnější protituberku-
lózní vakcína, která by měla méně vedlejších projevů.

V bibliografii jste uvedl téměř stovku citací, mezi nimi
přes dvacet časopiseckých publikací, které jste napsal sám
nebo se spoluautory, což jistě posílilo hodnověrnost celé prá-
ce. Já však z lékařsko-pedagogického aspektu pokládám za
nejsilnější stránku knihy zařazení krátkých, výstižných ka-
zuistik, kterých jsem napočítal dvacet osm.

Kazuistiky, jak je při výuce využívaly největší postavy naší me-
dicíny, jsem měl rád již jako medik a mladý lékař, dodnes je poklá-
dám za nejúčinnější metodu, kterou nesmíme opustit. Vhodná
kazuistika vede často k lepšímu zapamatování problému než zdlou-
havé teoretické studium a je mnohdy dobrým vodítkem při řešení
podobného případu v budoucnosti. Nedivím se, že vás zaujaly
v knížce, protože je autoři odborných knih až na vzácné výjimky
dost opomíjejí. Zdá se, že i lékařské časopisy mají poměrně málo
kazuistických příspěvků.

Proto jsem uvítal, že u nás vznikly dokonce dva časopisy, kte-
ré se specializují na kazuistiky. S upřímným zájmem budu sledo-
vat, jak nových publikačních možností využijí pediatři, pneumof-
tizeologové či kolegové v dalších zainteresovaných oborech.

Za rozhovor poděkoval Juraj Szántó
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Pokyny pro autory

7. Závěr pak shrnuje výsledky kazuistiky a diskuse do krátkého resume.
8. Literatura by měla obsahovat jen základní nebo použité prameny.
V textu uváděné odkazy na literární citaci se uvádějí v podobě příjme-
ní prvního z autorů, ev. et. al. a roku vydání, např. (Mathias et al.
2003). Redakce doporučuje vyhnout se formulacím „Dostupné u au-
tora“ apod. a preferuje reálný výčet užitých literárních zdrojů. Citační
norma nakladatelství GEUM je:

a. pro časopisy: Příjmení, J. Název práce. Název časopisu 3,
č. 1: 15 – 23, 2002. (Název časopisu a jeho ročník, číslo ča-
sopisu: čísla stran, rok vydání.)

b. pro knihy: Příjmení, J. Název knihy. Místo vydání: Naklada-
telství, rok vydání.

c. citace jsou řazeny abecedně dle příjmení prvního z autorů

Autorský honorář a právní ustanovení:
1. Autorský honorář je dle ceníku nakladatelství vyplácen (pro autor-
ský tým) na účet nebo adresu prvního z autorů. Podmínkou proplace-
ní je uzavření autorské smlouvy a uvedení potřebných údajů.
2. První z autorů prohlašuje čestným prohlášením, že ostatní členové
autorského týmu souhlasí s publikací článku. Autorská práva na článek
je možno poskytnout jinému jen se souhlasem nakladatelství GEUM.
Autor (ři) musí vlastnit autorská práva (být autorem nebo mít svolení)
i ke všem předaným přílohám článku – kazuistiky (obrázky).
3. Poskytnutá autorská práva se vztahují na publikaci článku v časopi-
su Kazuistiky v pneumologii a na jeho případné reprinty.
4. Redakce si vyhrazuje provést gramatické, případně i stylistické úpra-
vy textu.
5. Poskytnuté kazuistiky mohou být před publikací poskytovány
k recenznímu řízení případně k připomínkování.
6. Po redakčním zpracování může být kazuistika zaslána prvnímu
z autorů k autorské korektuře (v případě větších změn nebo recenz-
ních připomínek). Korektury není možno využívat ve větší míře k do-
datečným změnám textu.
7. Redakce má právo odmítnout nabídnuté články pokud nezapadají
do koncepce časopisu.
8. Reklamní články vypracované na žádost farmaceutických či jiných
společností publikuje redakce jen s označením „PR“ (public relation)
jako placenou inzerci.

Rubrika „Víte co to je?“ – Rarita
1. Technické podmínky a citace literatury jsou shodné se základními
Pokyny pro autory.
2. Optimální rozsah příspěvku je do 1 normostrany textu a 1 (maxi-
málně 2) obrázek.
3. Struktura příspěvku:

a. Výstižný název
b. Sdělení (popis, význam, zajímavosti)
c. Literatura
d. Jméno a příjmení autora (bez uvedení titulů)
e. Kontaktní adresa určená k publikaci (včetně jména s uvede-

ním titulů)
4. Autorský honorář je shodný s honorářem za publikaci kazuistické-
ho sdělení.
5. Mimořádnou odměnou navíc k autorskému honoráři v rubrice Ra-
rita bude pro každého autora Atlas klinických syndromů.

V případě jakýchkoliv nejasností či problémů redakce uvítá vaše dota-
zy, připomínky a žádosti.

Texty:
1. Redakce přijímá texty v českém nebo slovenském jazyce. Článek by měl
být napsán v souladu s pravidly českého, resp. slovenského pravopisu.
2. Texty zasílejte v elektronické podobě na disketě (nebo e-mailem)
v textových editorech Microsoft Word nebo T602. Jiné textové editory
je třeba konzultovat s redakcí.
3. Současně s elektronickou podobou je třeba dodat i vytištěnou podobu
článku (kazuistiky) jen v případě, že obsahuje tabulky nebo složitější vzorce.
4. Maximální ani minimální délka textu není stanovena, optimální je
rozsah 4 – 8 normostran textu.
5. Za normostranu textu je redakcí zvolena norma 30 řádek na strán-
ku a 80 úhozů na řádku.
6. V textu nepoužívejte rámečky, makra ani další grafické prvky, nepro-
vádějte grafickou úpravu textu, text zarovnávejte pouze vlevo.
7. Stránky číslujte, mezi odstavci nevynechávejte řádky.
8. Nepoužívejte podtržený text, zvýrazňujte tučným písmem nebo
kurzívou, nepoužívejte text s proloženými mezerami mezi  p í s m e n y.
Používejte kulaté závorky (nenahrazujte je lomítkem), nepište velká
PÍSMENA v nadpisech.
9. Speciální symboly, řecká písmena je třeba vyznačit v tištěné podobě
textu, případně je napsat ručně na okraj textu (neobsahuje-li je zna-
ková sada vašeho PC).
10. V případě použití zkratek, a to i zavedených odborných zkratek, je
třeba je vysvětlit / rozepsat v závorce při prvním použití, nebo připra-
vit k článku vysvětlivky zkratek.

Grafy, obrázky, tabulky, schémata:
1. Grafy, obrázky, tabulky a schémata je třeba dodat v elektronické
nebo kvalitně vytištěné podobě. Formáty a způsob uložení je lépe kon-
zultovat s redakcí. Vhodné je vyznačit orientaci (horní stranu obráz-
ku), nezbytné je číslování (např. Tabulka č. 1, Obrázek č. 1 apod.)
a název obrázku.
2. V textu vyznačte doporučené místo pro zařazení obrázku (tabulky,
grafu) textem „Tabulka č. XY: Název tabulky“.
3. Obrázky přijímáme v tištěné podobě jako kvalitní černobílé i barev-
né fotografie nebo v elektronické podobě (doporučujeme následující
formáty: jpg, tif, eps; jiné je nutno konzultovat s redakcí). Ideální veli-
kost obrázku (podkladu) je 13 x 18 cm. Je nutno počítat s tím, že
obrázky mohou být ve výsledné sazbě zmenšeny.
4. U obrázků je potřeba vyznačit autorství, není možno zařadit obráz-
ky, ke kterým autoři článku nemají autorská práva.

Struktura kazuistiky:
1. Struktura kazuistiky

a. Název kazuistiky, jména autorů a jejich pracoviště
b. Souhrn
c. Úvod
d. Kazuistika
e. Diskuse
f.  Závěr
g. Literatura
h. Kontaktní adresa (ev. e-mail) prvního z autorů určená k pub-

likování u článku
2. Název není nijak limitován, v ideálním případě vystihuje obsah ka-
zuistiky. Jména autorů jsou uváděna v pořadí zvoleném autory. U au-
torů je uvedeno jejich pracoviště, v závěru kazuistiky je uveden kon-
takt na prvního z autorů (event. zvoleného autora) – podle volby au-
tora adresa nebo e-mailový kontakt. Imprimatur vedoucího pracoviště
není vzhledem k charakteru publikovaných článků (kazuistiky) strikt-
ně vyžadován, redakce jej uvítá.
3. Souhrn by měl ve 2 – 8 řádcích shrnout obsah kazuistiky. Anglický
překlad není nezbytný, v případě, že není součástí článku jej redakce
zajistí. Součástí souhrnu musí být i přehled klíčových slov.
4. Úvod by měl uvést obecně problematiku, ke které se kazuistika
vztahuje, např. obecný popis syndromu, prevalenci, úroveň poznání
této problematiky…
5. Kazuistika by měla být věnována vlastnímu popisu případu.
6. Diskuse by měla zaujímat stanovisko ke kazuistice případně k po-
stupům léčby obdobných případů obecně.

GEUM Praha, s.r.o.
korespondence: P. O. Box 436, 111 21 Praha 1
zázn./fax: 00420 222 584 590 (redakce a vydavatelství)
tel.: 00420 721 639 079 (zástupce vydavatele)
e-mail: geum@geum.org
internet: http://www.geum.org/pneumo
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Monografie roku

Cena České pneumologické a ftizeologické
společnosti pro knihu Funkční vyšetření plic
(Fišerová, J., Chlumský, J., Satinská, J. et al. Funkční vyšetření plic. Praha: Geum, 2004.
2. vydání)

V dnešní době, kdy je moderní medicína fragmentována do řady odborností a dílčích
specializací, jsou odborné lékařské publikace v českém a slovenském jazyce obvykle vydávány
pro poměrně úzkou čtenářskou skupinu. Náklady knih pro lékaře se pohybují kolem dvou
tisíc výtisků a nezřídka jsou i nižší (v závislosti na tématu a specializaci). Tento rozsah vý-
znamně překračují jen zcela základní učebnice „velkých“ oborů, slovníky a knihy, které mají
víceoborový přesah.

Jako vydavatele mne těší, že se autorům a pořadatelům naší publikace Funkční vyšetření
plic podařilo vytvořit monografii, která oslovila tolik čtenářů, že jsme během dvou let téměř
vyprodali obě vydání. Domnívám se, že hlavní důvody jsou nasnadě. Především jde o praktic-
kou publikaci, která může být užitečná nejen pneumologům, kteří funkční vyšetření plic běž-
ně provádějí a hodnotí, ale i lékařům ostatních specializací, kteří potřebují porozumět postu-
pům a metodám funkčního vyšetření plic a jejich výsledkům v rámci své vlastní odbornosti.
Stejně často jako pneumologové a alergologové, pro které je praktickou pomůckou jejich prá-
ce, si tuto knihu objednávají také praktičtí lékaři, pediatři a lékaři dalších odborností.

Podstatné je také to, že příprava knihy byla za-
ložena na dlouholetých praktických zkušenostech
a dobrém odborném fundamentu autorů a pořada-
telů. Kvalitu publikace ocenil koncem loňského roku
také výbor České pneumologické a ftizeologické
společnosti ČLS J.E.P., který knize Funkční vyšetření plic udělil ocenění Nejlepší monografie
roku 2003.

Za nakladatelství a vydavatelství GEUM autorům a pořadatelům ještě jednou gratuluji.
Mgr. Karel Vízner

Základní údaje o publikaci:

Autoři: MUDr. Alena Bortlová; MUDr. Jarmila Fišerová; MUDr. Jan Chlumský;
MUDr. Igor Jurikovič; MUDr. Jana Satinská; MUDr. Milan Štěpáník

Recenzent: Ing. MUDr. Jan Křepelka
Vydání: 1. vydání: 2003; ISBN 80-86256-32-4

2. vydání: 2004; ISBN 80-86256-38-3
Vydavatel: Nakladatelství GEUM Praha, s.r.o.
Technické údaje: A5, 128 stran, vázaná publikace

Informace:

Problematice funkčního vyšetření plic bude věnován samostatný blok v rámci Hradeckých
pneumologických dní (Hradec Králové; 22. – 23. dubna 2005).

Přednášet budou také autoři publikace Funkční vyšetření plic.
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Scutellaria mociniana Benth.

Šišák (Scutellaria) je rod hluchavkovitých rostlin zahrnující při-
bližně 400 druhů. U nás běžně roste na vlhkých místech Š. vroub-
kovaný (S. galericulata). Zobrazený S. mociniana je běžnou rost-
linou v oblasti Mexika. V ČR je pěstován v botanické zahradě
v Liberci.

(Foto: GEUM – Mgr. Karel Vízner)

pneukaz_1-2005_s43.p65 10.4.2005, 19:1743
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Aktuality z klinických studií

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je pomalu pro-
gredující onemocnění, které vede k předčasné invaliditě a úmrtí. Je
charakterizováno zpomalením rychlosti vzduchu průduškami při
výdechu, nejčastěji prokazované měřením dynamických ventilač-
ních parametrů při usilovném výdechovém manévru. Usilovně vy-
dechnutý objem vzduchu za 1. vteřinu (FEV1) a jeho poměr k usi-
lovně vydechnuté vitální kapacitě (FEV1/FVC) je rutinně používán
k diagnostice CHOPN a určení její tíže. Měření FEV1 je snadným
a široce dostupným testem s velmi dobrou opakovatelností, při-
čemž jeho změna v čase byla opakovaně sledována a dokumentová-
na. Navzdory tomu, FEV1 jen velmi málo koreluje se stupněm duš-
nosti, tolerancí fyzických aktivit, aktuální potřeby léčby a u paci-
entů s těžším stupněm onemocnění (FEV1 < 50 % normy) jen vel-
mi slabě odráží prognózu onemocnění.

Šestiminutový test chůzí (6-MWT) byl zaveden k hodnocení
funkčního stavu u pacientů s chronickými nemocemi plic a ukáza-
lo se, že je velmi jednoduchým, spolehlivým, opakovatelným, lev-
ným a jednoduše aplikovatelným testem u všech pacientů bez ohle-
du na věk či stupeň vzdělání. 6-MWT dobře odráží toleranci běž-
ných denních aktivit a kvalitu života u pacientů s CHOPN, je před-
povědním faktorem morbitidy a mortality u pacientu s CHOPN
podstupujících volum reduktivní operaci plic (LVRS), nezávislým
prediktivním faktorem přežití u pacientů s idiopatickou plicní hy-
pertenzí a u pacientů s CHOPN po ukončené ambulantní plicní
rehabilitaci.

Vzhledem k absenci potřebných údajů bylo provedeno pro-
spektivní sledování vývoje 6-MWT a jeho předpovědní schopnos-
ti po dobu 2 let u pacientů s pokročilou formou CHOPN, kteří
neabsolvovali ambulantní plicní rehabilitaci (1).

Do studie bylo zařazeno 198 pacientů s pokročilou formou
CHOPN (85 % mužů, FEV1 = 1,04±0,39, BMI = 24,86±5,74,
6-MWT = 238±107 metrů) splňujících kriteria Americké hrudní
společnosti (ATS) a 41 zdravých kontrol stejného věku. Pacienti
v obou skupinách byli sledováni v ročních intervalech po dobu
nejméně 2 let, přičemž při každé návštěvě absolvovali standardní
klinické vyšetření s měřením antropometrických parametrů, křivky
průtok/objem a 6-MWT po inhalaci s albuterolem.

Mortalita
42 pacientů (21 %) zemřelo před 2. vyšetřením a tudíž nebylo

použito k celkovému hodnocení. 156 pacientů ukončilo studii, při-
čemž z této skupiny zemřelo 42 pacientů. Mezi skupinou pacientů,
kteří zemřeli a těmi, kteří zůstali naživu byl významný rozdíl

v 6-MWT (221±103 oproti 275±98 m, p < 0,001) i v rychlosti
poklesu po dobu sledování (40±47 m/rok oproti 21±31 m/rok,
p < 0,004). Vzhledem k významnému překryvu byla spočtena
mortalita v závislosti na 6-MWT s použitím kategorií po 100
metrech (Chí-kvadrát testem), přičemž rozdíly mezi skupinami
byly vysoce významné (p < 0,0001). Mortalita pacientů s 6-MWT
< 100 m byla vyšší než 80 %, s 6-MWT 100 – 200 m přibližně
60 % a s 6-MWT 200 – 300 m asi 35 %. Doba do 1. úmrtí byla
významně delší ve skupině pacientů s 6-MWT > 300 m (32 měsí-
ců) ve srovnání s 6-MWT < 300 m (12 měsíců). Vliv věku, BMI
či frekvence komorbidit na předpovědní hodnotu 6-MWT ne-
byl prokázán.

Změny funkčních parametrů v průběhu studie
Vstupní FEV1 byl u pacientů, kteří zůstali po dobu studie naži-

vu 1,13±0,4 litru, zatímco u těch kteří zemřeli 0,94±0,32 litru,
rozdíl mezi skupinami nebyl významný, stejně jako rychlost pokle-
su FEV1 v čase (102±172 ml/rok oproti 118±130 ml/rok). Naroz-
díl od rychlosti poklesu FEV1, rychlost poklesu 6-MWT se mezi
skupinami významně lišila (– 40 m oproti – 21 m, p < 0,004).

Závěr
Výsledky této studie jsou nejen zajímavé, ale i klinicky velmi

významné, protože nabízejí nový prediktivní parametr u pacientů
s pokročilými formami CHOPN a mohou být shrnuty do následují-
cích bodů:

1. 6-MWT je nezávislým prediktivním faktorem přežití u paci-
entů s CHOPN bez ohledu na absolvování ambulantní plic-
ní rehabilitace, BMI a frekvenci komorbidit.

2. 6-MWT je u pacientů s vysokým rizikem úmrtí nižší a v prů-
běhu času rychleji klesá.

3. Rychlost poklesu 6-MWT je nezávislá na hodnotách či změ-
nách FEV1.

6-MWT je tudíž užitečným parametrem, který by měl být pou-
žíván ke sledování, přinejmenším pokročilejších forem, pacientů
s CHOPN.

Šestiminutový test chůzí: předpovědní
faktor přežití u pacientů s CHOPN
Jan Chlumský
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