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Dobrá a blbá nálada
aneb O zlodějích a lidech

Již několik let, od té doby co Česká pošta zdražila dobírku do nehorázných výšin,
posíláme objednané knihy tak, že do zásilky ke knize vložíme fakturu a požádáme
příjemce, aby ji zaplatil. Svým zákazníkům věříme. Před pár dny jsem viděl revizi,
kolik zákazníků nám za knihu opravdu zaplatí. Důvěra je rozhodně namístě – prak-
ticky všichni. Osobně věřím, že těch několik výjimek (méně než půl procenta
zásilek) jde na vrub nečekaným událostem, jako je změna adresy, úmrtí apod.
Takovou efektivitu náš daňový systém rozhodně nemá.

Jak je to možné? No možná proto, že nekrást je normální. Naše praxe to doka-
zuje. Možná i proto, že naše knihy nikomu nenutíme, každý se dobrovolně
rozhodne pro jejich koupi a pokud se mu nelíbí, má možnost je vrátit.

Před několika dny, počátkem prosince, zavedla naše vláda rukou pana Babiše
nejnovější systém sledování tržeb, tzv. EET. Jistě netřeba představovat. Systém špe-
huje všechny hostinské (a od příštích let i všechny ostatní, kdo budou přijímat hotovost) a každou platbu hotovostí a platební
kartou online v přímém přenosu. Od března příštího roku už si nekoupíte ani poštovní známku, aby to nevěděl v té samé chvíli
finanční úřad. Princip systému je jednoduchý – předpokládá, že každý krade a je potřeba mu v tom preventivně zabránit. A za
normální pokládá, že budeme sledovat každého a všechno. Korunou systému je loterie pro bonzáky, která má odměnit udávání
těch, kdo účtenku nevydají nebo ji budou mít chybně.

Cílem je zvýšit výběr daní. A ti, kdo nechtějí platit čím dál větší daně, jsou označováni za zloděje, kteří okrádají stát.
Možná by se měl pan Babiš podívat na distribuci našich knih. Zamyslet se, zda by stát neměl být výrazně vlídnější, méně totalitní

a fízlovský, daně neměly být nižší a zda by za ně stát (a jeho úředníci) neměl pořizovat užitečnější věci, než je dotace na Čapí hnízdo
pana Babiše (pardon, Čapí hnízdo dětí pana Babiše). Možná, že by pak lidé pokládali platit daně za normální. Takhle mají spíše
pocit, že ten, kdo krade je pan Babiš a s ním stát, který on reprezentuje.

Karel Vízner
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Souhrn
LEMS je velmi vzácné neuromuskulární onemocnění s prevalencí kolem 10 pacientů na
1 milion obyvatel. Je to autoimunitní onemocnění, které postihuje napěťově řízené kal-
ciové kanály na axonálních zakončeních nervově-svalové ploténky. Jedná se tedy ve srov-
nání s myasthenia gravis o presynaptickou poruchu. Klinická i elektrofyziologická pre-
zentace je proto mírně odlišná od typických klinických projevů myasthenia gravis.

Až 60 % případů LEMS je výsledkem paraneoplastického působení malobuněčného
karcinomu plic, méně často je LEMS asociován s lymfomem. Ve vzácných případech se
může vyskytovat i u jiných tumorů, např. gastrointestinálního traktu. Neurologická léčba
LEMS se zakládá na podávání inhibitorů cholinesterázy, guanidin hydrochloridu či imu-
nosupresiv. Jelikož je ale většina případů LEMS spojena s nádorovým onemocněním, je
nutné, a často dlouho a velmi extenzivně, pátrat po viabilním tumoru v těle pacienta
a tento nádor léčit primárně onkologicky.

V této kazuistice prezentujeme případ 46leté ženy, která byla přijata akutně na Neu-
rologickou kliniku FN Brno s myastenickými příznaky. Po neurologickém došetření byla
stanovena diagnóza LEMS s následným odhalením tumoru mediastina. Po chirurgické
biopsii byl tumor zhodnocen jako malobuněčný karcinom s následnou onkologickou
léčbou. Na této kazuistice představujeme náš algoritmus došetření a léčby pacienta, u kte-
rého byl LEMS prokázán.

Summary
Lambert-Eaton myasthenic syndrome (LEMS) as the first manifestation of a small
cell lung carcinoma (SCLC)
LEMS is a very rare neuromuscular disorder with a prevalence of approximately 10 pa-
tients in 1 million people. This is an autoimmune disorder affecting voltage-gated calcium
channels located in axon terminals. Compared to myasthenia gravis this is a pre-synaptic
impairment. Thus, clinical and electrophysiological manifestations are slightly different
from typical clinical signs and symptoms of myasthenia gravis.

Up to 60 percent of cases of LEMS are caused by paraneoplastic effect of the small cell
lung carcinoma; LEMS is less frequently associated with lymphoma. In rare cases it may
be manifested in other tumors, e.g. gastrointestinal cancer. Neurologic treatment of LEMS
is based on the administration of cholinesterase inhibitors, guanidine hydrochloride or
immunosuppressive agents. As most of cases of LEMS are associated with oncology dis -
eases, it is necessary to detect a viable tumor in a patient’s body, which usually takes
a very long time and must be very extensive. Such a tumor must be primarily treated with
a cancer treatment.

A case report of 46-years old female patient, who was acutely admitted to the Neurology
Clinic of Faculty Hospital Brno with myasthenia signs and symptoms, is presented. After
the completion of neurologic tests and examinations the diagnosis of LEMS with following
detection of a mediastinal tumor was established. Surgical biopsy assessed the tumor as
a small cell carcinoma and cancer treatment was initiated. In this case report we present
our algorithm of diagnostic procedures and the treatment of the patient with proven
LEMS.

Čan, V., Mitáš, L., Mitášová, A., Penka, I. Lambert-Eatonův myastenický syndrom (LEMS) jako
první manifestace malobuněčného karcinomu plic (SCLC). Kazuistiky v alergologii, pneumologii
a ORL 13, 4: 4–8, 2016.
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Úvod
Lambert-Eatonův myastenický syndrom (LEMS) je velmi
vzácné neuromuskulární onemocnění s prevalencí kolem 10
pacientů na 1 milion obyvatel, což je asi 10krát méně častý vý-
skyt než u myasthenia gravis. V Evropě je v současnosti hlášeno
kolem 3 000–4 000 případů výskytu této nemoci. První zmínka
o této patologické jednotce se objevila v roce 1953 v Londýně,
kdy hrudní chirurg dr. Anderson popsal případ operovaného
47letého muže, u kterého docházelo v průběhu operace pro
plicní karcinom po podání sukcinylcholinu k výskytu delších
apnoických pauz. Taktéž u něj byla popsána progredující sva-
lová slabost a chybění šlachově-okosticových reflexů.1

Poprvé však tato nemoc byla přesně popsána v roce 1956,
kdy dr. Eaton a dr. Lambert z Mayo Clinic jako první zevrubně
popsali šest pacientů s atypickými myastenickými příznaky,
plicním tumorem a od myasthenia gravis odlišným elektrofy-
ziologickým nálezem.2 Až v 70. letech 20. století se objevily ná-
znaky, že by se mohlo jednat o onemocnění autoimunitní, které
je asociováno s tumory, a tato hypotéza byla potvrzena na konci
80. let 20. století.3 Existují však i případy, kdy LEMS není aso-
ciován s nádorovým procesem v těle pacienta a jedná se o idio -
patický LEMS.

Patofyziologie
Onemocnění je charakterizováno postižením a ztrátou funkce
napěťově řízených vápníkových kanálů (VGCCs – Voltage-
Gated Calcium Channels) na axonálních zakončeních nervově-
svalové ploténky (obr. 1). Tyto vápníkové kanály reagují na
změnu napětí, vyvolanou šířením akčního potenciálu mem-
bránou axonu. Po jejich aktivaci dochází k vtoku vápníku do
terminály motoneuronu a tím se spustí proces výdeje acetyl-
cholinu do synaptické štěrbiny a nastává svalová kontrakce. 
Alterace funkce vápníkových kanálů proto snižuje množství
vyplaveného neuromediátoru do synaptické štěrbiny neuro-
muskulárního spojení a dojde k redukci počtu aktivovaných
svalových vláken a tím ke snížení kontraktility svalu. Příčinou
ztráty funkce vápníkových kanálů je specifická protilátka, která

se váže na tento kanál a inaktivuje ho.4 Tato protilátka je dete-
kovatelná u 98 % případů paraneoplastických a u 90 % nemoc-
ných bez přítomného tumoru. Vzhledem k patofyziologickému
mechanismu LEMS se jedná o presynaptickou poruchu, kdežto
myasthenia gravis, jako další ze skupiny neurosvalových poruch,
je onemocnění postsynaptické membrány.

Etiologie
Jak bylo zmíněno výše, LEMS je onemocnění autoimunitní.
Nejčastěji je toto onemocnění asociováno s nádorovým proce-
sem v těle pacienta a jedná se o formu paraneoplastickou. Až
u 60 % pacientů, kteří mají projevy LEMS a tato nemoc je u nich
potvrzena, je přítomen plicní tumor. Nejcharakterističtějším
plicním tumorem, který je asociován s LEMS, je malobuněčný
plicní karcinom, který vzniká v důsledku dlouhodobého kou-
ření.5 S tumorem asociovaný LEMS se nejčastěji vyskytuje
u mužů (70 % mužů, 30 % žen) s maximem výskytu kolem 60.
roku života. Tento ukazatel koresponduje s charakteristikou vý-
skytu malobuněčného plicního karcinomu v obecné populaci.
Charakteristické pro pacienty s přítomným paraneoplastickým
LEMS je zkrácení života v důsledku základního nádorového
onemocnění.

Ve srovnání neparaneoplastická forma, která se vyskytuje
asi v 25 % případů LEMS, postihuje rovným dílem muže i ženy.
Klinická manifestace se posouvá do dřívějšího věku a to do 50
let věku. Tato forma LEMS je charakteristická pomalejší pro-
gresí a nedochází ke zkrácení délky života.4 Její nejčastější pří-
činou jsou různé nemaligní autoimunitní nemoci.

Často se klinická prezentace LEMS projeví dříve, než je u pa-
cienta objeven plicní tumor – tento případ nastává až ve 40 %
případů.5 Výjimkou není ani mylná léčba pro nepřesně dia-
gnostikovanou jinou formu neuromuskulárního onemocnění.
Dokud není stanovena diagnóza LEMS, nemusí se tedy pomýš-
let na jeho nejčastější paraneoplastickou formu a tudíž je od-
dálena i diagnostika jeho původce – tumoru. V dostupné lite-
ratuře se uvádí, že paraneoplastická forma LEMS se vyvine asi
u 3 % pacientů s SCLC.

Asociace LEMS se SCLC se předpokládá z těchto důvodů:
malobuněčný karcinom vychází z neuroendokrinních buněk
v plicních a bronchiálních tkáních pocházejících ze stejné zá-
rodečné embryonální vrstvy jako buňky neuronů. Sdílejí proto
celou řadu společných proteinů a antigenů.6 Předpokládá se
tedy zkřížená reaktivita mezi antigeny tumoru a neuronálními
antigeny, mezi které patří i napěťově řízený vápníkový kanál na
presynaptické membráně.

Existují ale i kazuistiky, kde byl LEMS potvrzen i u pacientů
s jiným tumorem než SCLC. Jednalo se například o lymfomy,
nemalobuněčný a smíšený karcinom plic, thymomy nebo kar-
cinom prostaty.7 Četnost jejich výskytu je ale velmi malá.

Klinické projevy LEMS
Hlavním projevem LEMS je svalová slabost. Klinické příznaky
svalové slabosti ale začínají většinou nenápadně, pacient je
může vnímat jako prostou únavu. Progrese je pomalá a symp-
tomy mohou být přítomny často i několik měsíců či let před
tím, než je stanovena diagnóza. Svaly jsou slabé, často citlivé.

Obr. 1: Neuromuskulární spojení a cíle protilátek
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Více postižené jsou proximální svalové skupiny, a to zejména
dolních končetin. V anamnéze pacienti často udávají obtíže při
zvedání ze židle, slabost při chůzi, a to zejména do schodů. Pro-
jevy nemoci se zhoršují s teplem. Pobyt v teplém prostředí,
horká koupel nebo horečka při zánětech prohlubují svalovou
slabost. Přibližně u čtvrtiny pacientů je pozorováno i mírné po-
stižení okohybných a hltanových svalů. Diferenciální diagnos-
tika LEMS a myasthenia gravis je tudíž při diplopii, ptóze víček
a dysartrii obtížná a často jsou tyto nemoci zaměňovány.
U LEMS ale oční příznaky nejsou nikdy prvním projevem.

Dobrým vodítkem v diagnostice LEMS je zvýšení svalové
síly po krátké aktivaci svalstva – zlepšení síly po rozcvičení, ze-
sílení při déletrvajícím stisku ruky. U těchto procesů dochází
k větší stimulaci výdeje neuromediátorů do synaptické štěrbiny
a svalová síla tudíž roste. Typická je nevýbavnost svalově-okos-
ticových reflexů. Postižení autonomních nervů je spíše vzácné
(suchost v ústech, erektilní dysfunkce).

Elektrofyziologická diagnostika spadá do kompetencí neu-
rologa a využívá repetitivní stimulaci motorických nervů. Při
ní dochází stimulací k úbytku amplitudy CMAP (Compound

Muscle Action Potencial) použitím nízkofrekvenčních impulzů
(1–5 Hz, obr. 2) a naopak její nárůst je charakteristický po sti-
mulaci nervů vysokými frekvencemi (20–50 Hz, obr. 3).

Ve specifické diagnostice LEMS můžeme využít vyšetření
protilátek proti napěťově řízeným kalciovým kanálům.

Kazuistika
Prezentujeme kazuistiku 46leté ženy, která byla vyšetřována na
Neurologické klinice FN Brno pro několik měsíců trvající pro-
gredující svalovou slabost.

V subjektivní anamnéze uváděla pacientka pocit slábnutí
levé dolní končetiny od začátku roku 2015. Největší potíže po-
ciťovala zejména od kolene distálně. Posléze se za další měsíc
přidala i slabost pravé dolní končetiny. Pacientka vnímala pod-
lamování dolních končetin při chůzi, po 50 metrech chůze se
musela pro slabost zastavit. Za další dva měsíce začala mít pa-
cientka potíže s česáním, které pramenily ze slabosti ramen
obou horních končetin, cítila zhoršení mluvy a padala jí víčka.
Tyto potíže se stupňovaly zejména k večeru, ráno vnímala tyto
projevy míň. Pacientka udávala, že se celkově potíže postupně
zhoršují, ale nepozorovala žádné polykací či dechové potíže
nebo zdvojené vidění.

Vzhledem ke klinickým projevům byla pacientka přijata do
ústavní péče Neurologické kliniky FN Brno, kde byl dále dia-
gnostikován důvod progredující svalové slabosti.

Bylo provedeno několik vyšetření, které nepřinesly objasnění
příčiny stavu. CT mozku odhalilo vícečetná hypodenzní ložiska
supratentoriálně, nejspíše demyelinizačního charakteru, a bylo
doporučeno provést magnetickou rezonanci mozku (obr. 3).
Zde popsali radiologové vícečetná ložiska až okrsky v bílé
hmotě paraventrikulárně, v centrum semiovale a subkortikálně.

Obr. 3: Nárůst amplitudy CMAP při stimulaci frekvencí 20-
50 Hz8

Obr. 2: Pokles amplitudy CMAP při stimulaci nízkými frek-
vencemi8

Obr. 4: MR mozku pacientky
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Vzhledem k nálezu na magnetické rezonanci (MR) mozku
vzniklo podezření na demyelinizační onemocnění či svalovou
atrofii, elektromyografie ani lumbální punkce však neprokázaly
patologii.

Následovala elektrofyziologická vyšetření, kdy pomocí níz-
kofrekvenční repetitivní stimulace n. ulnaris byl prokázán vý-
razný dekrement iniciální amplitudy CMAP po izometrické
kontrakci. Nález na tomto vyšetření korespondoval s poruchou
nervově-svalového přenosu presynaptického charakteru, tedy
LEMS.

Vzhledem k charakteru LEMS jako primárně paraneoplas-
tického syndromu bylo pátráno po rizikových faktorech onko-
logických nemocí. Pacientka udávala kouření 20 cigaret za den,
tudíž následovalo došetření hrudníku. Zde byla objevena v hor-
ním mediastinu měkkotkáňová masa při bifurkaci aorty, zasa-
hující podél pravého plicního bronchu do pravého plicního
hilu. V diferenciální diagnostice byl zvažován lymfom nebo
jiný mediastinální tumor. Po konzultaci s pneumologem byla
pacientka přeložena na Kliniku nemocí plicních a tuberkulózy
FN Brno, kde probíhalo další došetřování.

Jako první vyšetření byl proveden standardní zadopřední
snímek hrudníku, na kterém bylo možno pozorovat rozšíření
stínu horního mediastina doprava (obr. 4). Dále provedené vy-
šetření pomocí výpočetní tomografie (CT, obr. 5) ukázalo pro-
gresi velikosti objemného laločnatého patologického infiltrátu
zaujímajícího horní, střední a zadní mediastinum s kompresí
horní duté žíly. Nicméně syndrom horní duté žíly nebyl klinicky
vyjádřen.

Endoskopicky při bronchoskopii byly patrny nepřímé
známky tumoru v oblasti cariny a pravého hlavního bronchu,
který byl deviován a zúžen. Histologické vyšetření odebraného
vzorku při bronchoskopii potvrdilo přítomnost maligních
buněk, ale charakter nádoru vyšetření neobjasnilo. Proto byl
po společném konsenzu mezi chirurgem a pneumologem in-
dikován odběr reprezentativního vzorku videoasistovaným me-
diastinoskopickým přístupem.

Při operaci měl tumor makroskopický vzhled rybího masa,
což směřovalo diagnostiku ve prospěch lymfomu. Chirurgický
výkon proběhl bez komplikací. Definitivní histopatologie ale
potvrdila diagnózu primárně plicního malobuněčného karci-
nomu.

V současnosti je pacientka léčena chemoterapií v režii pneu-
mologů a dochází k mírné regresi velikosti tumoru, nicméně
svalová slabost, i když v menší míře, přetrvává. Pacientka má
zavedenou i podpůrnou neurologickou medikaci malou dávkou
kortikoidů a inhibitory cholinesterázy k zmírnění neurologické
symptomatologie.

Diskuse
Svalová slabost je symptom, který je charakteristický pro vícero
jak chirurgických, tak neurologických diagnóz. Je potřeba peč-
livě došetřovat příčinu výskytu svalové slabosti, zejména
u mladších pacientů, u kterých se tento stav vyskytne náhle
a stav progreduje. Nejčastěji se jedná o sekundární projev zá-
važnějšího patologického stavu – onemocnění páteře, neprů-
chodnost aorty či distálněji uložených cév. Neurologická příčina
svalové slabosti je nejčastější, a proto by měla být neurologem
došetřována. Pokud je prokázána porucha nervově-svalového
přenosu, je nutné stanovení jejího typu. Myasthenia gravis
i LEMS se mohou velice jednoduše zaměnit a z toho plynou
další klinické konsekvence, co se týče léčby i dalšího došetřo-
vání. LEMS jako vzácné onemocnění může být často opomíjeno
v diferenciální diagnostice svalové slabosti. Jeho klinický projev

Obr. 5: Zadopřední snímek hrudníku pacientky 

Obr. 6: CT snímek hrudníku pacientky
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Eaton Lealdes (Lee) McKendree (1905–1958) – americký neurolog. Strá-
vil většinu své kariéry na Mayo Clinic v Rochesteru. Hlavní oblastí jeho
zájmu byla nervosvalová onemocnění, zejména myasthenia gravis a poly-
myozitidy.

(zdroj informací: archiv redakce)
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se liší od myasthenia gravis, a to zejména začátkem na dolních
končetinách a tím, že pacient je bez polykacích potíží či zdvo-
jeného vidění. Dobrým vodítkem je i přechodné zlepšení sva-
lové síly po rozcvičení svalů. Toto je patrné a charakteristické
i na elektrofyziologických vyšetřeních, kdy je viditelný přírůstek
amplitudy CMAP při vysokofrekvenční stimulaci.

Po potvrzení diagnózy LEMS následuje došetřování paci-
enta, jelikož onemocnění je charakterizováno nejčastějším vý-
skytem v paraneoplastické formě. Prvním stupněm došetřování
pacienta s LEMS by mělo být pečlivé zhodnocení anamnézy,
a to zejména rodinné, a taktéž pátrání po onkologických rizi-
kových faktorech. Zejména anamnestický údaj o dlouhodobém
kouření nás může navést na správnou lokalitu pro pátrání po
tumoru. Až v 60 % je totiž původcem autoprotilátek malobu-
něčný plicní tumor. Toto se potvrdilo i v naší kazuistice, kdy
pacientka udávala letité silné kouření. Ale neměly by být opo-
míjeny i dotazy na klasické projevy kolorektálního karcinomu
(únava, slabost, tenesmy, krev ve stolici, nucení na stolici), ná-
dorového postižení močového traktu či přítomnost klasických
B příznaků u lymfogenních tumorů (únava, noční pocení, zdu-
ření lymfatických uzlin, hubnutí). Již tyto anamnestické dotazy
nás mohou nasměrovat na správný orgánový systém, kde po
tumoru pátrat.

V čase moderních a sofistikovaných paraklinických vyšet-
řovacích metod nesmí zůstat zevrubné klinické vyšetření v je-
jich stínu a musí být provedeno pečlivě. Ovšem bez kvalitních
paraklinických metod bychom se v dnešní době neobešli. Vy-
užití zobrazovacích (CT, MR, RTG) či endoskopických technik
je velkým benefitem v nádorové diagnostice. Zejména CT vy-
šetření je svojí specificitou, senzitivitou a rychlostí pokládáno
za nejcennější v diagnostice patologie hrudníku, kde po etio-
logii LEMS nejdříve pátráme. Velmi dobrým, ale ne všude 
dostupným vyšetřením je fúzní vyšetření PET/CT (funkční po-
zitronová emisní tomografie sloučená s morfologickou počíta-
čovou tomografií). Ale i toho vyšetření má v diagnostice tu-
morů své limitace a jsou některé nádory, které nejsou
detekovatelné ani na tomto vysoce senzitivním vyšetření.

Nejtěžší situace nastává v případě, kdy ani všemi dostupnými
vyšetřeními nediagnostikujeme tumor v těle pacienta. Vědomí,
že pacient má LEMS, který je v 60 % paraneoplastický a nebyl
objeven tumor, vede jak u pacienta, tak u ošetřujícího lékaře
k značné nejistotě. V tomto případě je potřeba velmi pečlivě
pacienta sledovat a využít opakovaně všechny dostupné metody.
A to hlavně kvůli faktu, že svalová slabost na podkladě LEMS
nastává i několik měsíců před klinickou manifestací primárního
tumoru.

Závěr
LEMS je vzácné onemocnění, které je v nejvíce případech se-
kundární a paraneoplastické. Vyskytuje se nejčastěji u pacientů
s přítomným tumorem v těle, a proto je potřeba velmi pečlivé
stanovení této diagnózy. Pokud je LEMS potvrzen, musí vždy

následovat zevrubné vyšetření nádorové. Primární neurolo-
gická léčba LEMS je pouze podpůrná a hlavní roli musí hrát
léčba onkologická – odstranění tumoru, pokud to je možné.
Neobjevení tumoru v těle pacienta s LEMS nás nesmí uspokojit
a takový pacient musí být neustále pod drobnohledem neuro-
loga, chirurga nebo pneumologa. Pravidelné sledování a vyšet-
řování pomocí různých diagnostických modalit je nezbytně
nutné, a to nejen v oblasti hrudníku. Taktéž musíme svou po-
zornost zaměřit na gastrointestinální, lymfatický či močový
systém.
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Lambert Edward Howard (1915–2003) – americký neurofyziolog. Praco-
val po většinu své kariéry na Mayo Clinic (Rochester, Minnesota). Působil
jako profesor fyziologie a později také jako profesor neurologie. Zabýval se
neurofyziologií, elektromyografií a nervosvalovými poruchami. V r. 1956
společně s L. M. Eatonem a E. D. Rookem publikoval článek Defect of neu-
romuscular conduction associated with malignant neoplasms. Tito autoři
odlišili myastenický syndrom, který je podle nich nazýván Lambertův-Ea-
tonův, od myasthenia gravis.

(zdroj informací: archiv redakce)
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Souhrn
Inhalační cesta podání léků je preferována pro všechny pacienty s chronickou obstrukcí
průdušek všech věkových kategorií. Inhalační léky jsou dostupné v různých inhalačních
systémech a mají i odlišnou inhalační techniku. Proto je velmi důležitá kontinuální edu-
kace pacienta, se kterým musíme správnou inhalační techniku nacvičit a opakovaně ji
kontrolovat. V atypické kazuistice je popisováno výrazné snížení chybovosti v inhalační
technice z inhalačního systému Turbuhaler po plošné edukaci.

Summary
How to super education decreasing of error rate in correct inhaler technique from
Turbuhaler device
The inhaled route of application medications is preferred administration method for all
patients with chronic bronchial obstruction all age categories. Inhaled medications are
available in different devices with differ characteristics and with differ inhaler technique.
Therefore are very important continuing education of patients, training and skill in correct
inhalation technique and inhalation technique must be repeatedly checked. The important
decreasing of error rate in correct inhaler technique from Turbuhaler device after super
education are discussed in our atypical case report.

Kašáková, E. Jak plošná edukace snížila chybovost při užívání inhalačního systému Turbuhaler. Ka-
zuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 13, 4: 9–11, 2016.
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Jak plošná edukace snížila chybovost 
při užívání inhalačního systému Turbuhaler

Úvod
Pokračování seriálu na téma inhalační systémy (IS) v léčbě pa-
cientů s chronickými nemocemi s bronchiální obstrukcí (CBO)
bude věnováno IS Turbuhaler. Turbuhaler (obr. 1) byl zkon-
struován v roce 1988 Švédem Kjell Waterlinem, který za něj
dostal několik ocenění. Na českém trhu je Turbuhaler dostupný
od roku 1993 pro aplikaci budesonidu s obchodním názvem
Pulmicort Turbuhaler (IKS) a terbutalinu s obchodním názvem
Bricanyl Turbuhaler (SABA, RABA). V roce 1998 přišel na
český trh formoterol s obchodním názvem Oxis Turbuhaler
(LABA, RABA) a v roce 2001 klasická fixní kombinace bude-
sonid/formoterol s obchodním názvem Symbicort Turbuhaler
(IKS/LABA), která mj. přinesla další vylepšení IS Turbuhaler,
včetně numerického počítadla zbývajících dávek.

Inhalační systém Turbuhaler
Turbuhaler je mnohodávkový, rezervoárový IS pro práškovou
formu léku (MDDPI – multi-dose dry powder inhaler), pro 60–
120 dávek. Dávku léku je nutno oddělit bezprostředně před in-
halací.1 Při přípravě dávky je nutno držet Turbuhaler ve svislé
poloze náustkem nahoru a otočit barevným prstencem na jednu
stranu až na doraz a potom zpět do původní polohy (během
otáčení zpět se ozve cvaknutí). Pokud se při přípravě dávky na-

kloní Turbuhaler o více než 45 °, není připravena celá dávka
léku, což je nejzávažnější i nejčastější specifickou chybou tohoto
IS.2,3 Vlastní inhalační technika je poměrně jednoduchá, dopo-
ručené optimální rozmezí vrcholové nádechové rychlosti (PIF
– peak inspiratory flow) pro Turbuhaler je 30–60 l/min, při in-
spiračním manévru je doporučena počáteční akcelerace náde-
chu (usilovně a rychle). Při správné inhalační technice dosahuje
plicní depozice 32–36 % odměřené dávky. Na českém trhu jsou
v současné době v IS Turbuhaler k dispozici Pulmicort Turbu-
haler 200 μg a 400 μg a Symbicort Turbuhaler 100/6 μg, 200/6
μg a 400/12 μg. Pulmicort Turbuhaler je indikován pro pacienty
s astmatem a Symbicort Turbuhaler pro pacienty s astmatem
i s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) v dávce
200/6 μg a 400/12 μg. Dávky 100/6 a 200/6 je možné u pacientů
s astmatem od 18 let věku podávat v režimu SMART (původně
Symbicort Maintenance and Reliever Therapy, nyní ve významu
Single Maintenance and Reliever Therapy), tj. pro dlouhodobou
kontrolující (preventivní) léčbu i úlevovou léčbu podle potřeby,
až do 12 dávek za 24 hod. V současné době je již schváleno po-
dávání těchto sil přípravku Symbicort v režimu SMART i u dětí
od 12 let věku s maximální dávkou 8 vdechů/24 hodin. Výhodou
léčebného režimu SMART je, že pacient používá ke své léčbě
pouze jeden inhalační systém a tím se snižuje možnost chybovat
v inhalační technice a zvyšuje se compliance k léčbě a navíc je
prokázáno snížení celkové kortikosteroidní nálože.4
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Edukace ve správné inhalační technice
z IS Turbuhaler
Manipulace s inhalačním systémem může přinášet různé těž-
kosti a různé chyby, jak prokázaly i v českém prostředí prove-
dené studie chybovosti v používání různých inhalačních
systémů.2,3,5 Pilotní průzkum byl proveden na oddělení respi-
račních nemocí LERYMED v roce 2007 a zúčastnilo se ho 111
dospělých pacientů s perzistujícím astmatem.3 Testována byla
správná inhalační technika u šesti inhalačních systémů – aero-
solový dávkovač (MDI), Spiromax, Aerolizer, Diskus, Turbu-
haler a Easyhaler. Největší chybovost měl MDI (60% chybovost,
tj. 60 % pacientů dělá chyby), následován inhalačním systémem
Easyhaler (55% chybovost) a Turbuhalerem (50% chybovost)4,
viz obr. 2.

Další průzkum proběhl v roce 2008 a bylo do něj zařazeno
1 000 pacientů s perzistujícím astmatem, kteří byli léčeni
v pneumologických a alergologických pracovištích v celé re-
publice.5 Testovány byly čtyři nejčastěji používané inhalační
systémy MDI, Aerolizer, Diskus a Turbuhaler, v IS Diskus a Tur-
buhaler byla podávána fixní kombinace. I v tomto průzkumu

měl největší chybovost MDI (48% chybovost), následován IS
Aerolizerem (33% chybovost). IS Turbuhaler prokázal nejmenší
chybovost (25% chybovost) spolu s IS Diskus (26% chybovost),
viz obr. 3.

Kromě obecných chyb, které je možno udělat s každým IS,
jako je nevydechnutí před nádechem léku, neobemknutí ná-
ustku rty a nezadržení dechu po inhalaci, specifickou chybou
u IS Turbuhaler je naklánění inhalátoru o více než 45 ° při pří-
pravě dávky léku (viz tabulka 1). Po provedeném pilotním prů-
zkumu a po informaci výrobce, kterým je farmaceutická firma
AstraZeneca, byla edukace pacientů zaměřena jednak na nácvik
správné inhalační techniky, ale i na možnost chybování při pří-
pravě dávky léku. Plošná edukace zdravotníků a následně pa-
cientů spolu s opakovanou kontrolou správné inhalační tech-
niky přinesly výrazné snížení chybovosti při používání IS
Turbuhaler, jak ukázal průzkum z roku 2008.5

Kazuistika
Pacient, nyní 27letý, pracuje jako manažer obchodního řetězce,
je v péči našeho oddělení od roku 2008. Astma měl od 6 let
věku, původně se léčil se na alergologii. Před vyšetřením na
našem oddělení užíval antiastmatickou léčbu budesonid (Miflo-
nid) 400 μg 1-0-1, formoterol (Foradil) 12 μg 1-0-1, obě anti-
astmatika z jednodávkového IS pro práškovou formu léku –
Aerolizer, a antihistaminikum loratadin (Flonidan) tbl 1-0-0.
Na vyšetření k nám přišel pro obtíže, v posledním roce byl 2x
hospitalizován pro exacerbaci astmatu. Kromě jiného mu byla
při prvním vyšetření provedena spirometrie plus bronchodila-
tační test (BDT) se 400 μg salbutamolu, kde byla prokázána ob-
strukce v periferii, BDT byl nesignifikantně pozitivní a křivka
průtok/objem měla obstrukční tvar. Byla mu stanovena dia -
gnóza asthma bronchiale středně těžké perzistující pod nedo-
statečnou kontrolou a byla zahájena léčba Symbicort Turbuha-
ler 200/6 μg v režimu SMART s udržující dávkou 1-0-1. Pacient
byl edukován a prakticky zacvičen ve správné inhalační technice
z Turbuhaleru, kterou zvládl dobře, byl mu vysvětlen režim
SMART, který akceptoval. Po třech měsících byla inhalační
technika kontrolována s dobrým výsledkem. Astma se postupně
dostalo pod částečnou kontrolu, mezi lety 2008 až 2016 měl

Obr. 2: Celkové porovnání bezchybného používání inhalač-
ních systémů 2007
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Obr. 3: Celkové porovnání bezchybného používání inhalač-
ních systémů 2008
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Obr. 1: Inhalační systém Turbuhaler

Zd
ro

j o
br

áz
ku

: a
rc

hi
v 

au
to

rk
y



          114/2016

JAK PLOŠNÁ EDUKACE SNÍŽILA CHYBOVOST 
PŘI UŽÍVÁNÍ INHALAČNÍHO SYSTÉMU TURBUHALER

V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL

průměrně jednu infekční exacerbaci astmatu za dva roky, zvlád-
nutou na našem oddělení bez nutnosti hospitalizace. Inhalační
technika mu byla opakovaně kontrolována a částečně korigo-
vána. V současné době se pacient cítí dobře, na spirometrii pře-
trvává lehká obstrukce v periferních dýchacích cestách, úlevo-
vou dávku léku navíc potřebuje jen výjimečně. Inhalační systém
Turbuhaler mu vyhovuje, jako velkou výhodu vnímá, že ke své
léčbě používá lék v jednom IS pro preventivní a úlevovou léčbu,
což přispívá k jeho dobré compliance a adherenci k léčbě.

Závěr
IS Turbuhaler patří mezi stálice v léčbě pacientů s astmatem
i CHOPN, neboť na našem trhu je již 23 let, jako první multi-
dávkový, rezervoárový IS. K jeho oblíbenosti jak u pacientů,
tak u zdravotníků přispělo, že původně obsahoval celou škálu

monokomponentních antiastmatik (SABA, LABA, IKS) a ná-
sledně i fixní kombinaci (IKS + LABA), kterou bylo možno po
šesti letech uvedení na trh používat v léčbě astmatu v režimu
SMART. Tento moderní režim podávání fixní kombinace bude
nyní možno používat i u dětí od 12 let věku. I pro IS Turbuhaler
platí, že se musí skloubit účinný a bezpečný lék, účinný a pro
pacienta vstřícný inhalační systém a správná inhalační technika,
což lze propojit jen na základě opakované edukace a kontroly
inhalační techniky.6
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používá systém bez chyby 255 75
při přípravě dávky nedrží Turbuhaler svisle, 
tj. barevným prstencem dolů a naklání o více 28 8
než 45 °od svislé osy
nenadechne dostatečně zhluboka 24 7
nenadechne dostatečně energicky a rychle 23 7
nevydechne mimo inhalátor před nádechem dávky léku 19 6
rukou ucpává přívodné otvory vzduchu po stranách 
inhalátoru 12 4

nadechuje již při manipulaci z Turbuhalerem 11 3
nadechuje otevřenými ústy 11 3
jiné chyby 6 2
otáčí prstencem méně než 2x nebo více než 2x 5 1

popis chyby při užívání – podíl 
celkem zařazeno 342 pacientů počet v %

Tab. 1: Možné chyby v inhalační technice z Turbuhaleru5
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Souhrn
Pacienta s obtížně léčitelným astmatem (OLA) můžeme charakterizovat jako pacienta
s nedostatečnou kontrolou astmatu i přes dodržování nastaveného komplexního léčeb-
ného režimu včetně antiastmatické terapie. Příčinou může být i perzistující eozinofilie
jako podklad OLA. Biologická léčba protilátkou proti interleukinu 5 (mepolizumabem)
přinesla našemu pacientovi značný benefit v podobě přerušení dlouhodobé léčby systé-
movými kortikoidy. Nadšení z léčebného úspěchu vystřídal po roce a půl nejasný septický
stav s kožními příznaky a trombózou levé dolní končetiny, neúspěšně léčený antibiotickou
terapií zaměřenou na chronickou kolonizaci Staphylococcus aureus. Ačkoliv je sedimen-
tace erytrocytů (FW) dnes již často opomíjeným vyšetřením s omezeným klinickým vý-
znamem a je nahrazována pouze vyšetřením C-reaktivního proteinu (CRP), v řadě pří-
padů je její provedení důležitým diagnostickým ukazatelem. Platí to zejména pro
autoimunitní onemocnění, jako je tomu v prezentovaném případě, kdy následné nasazení
imunosupresivní terapie v podobě systémových kortikosteroidů vrátilo pacienta zpět do
běžného života.

Summary
Unclear septic state in a patient with intractable asthma treated with a biological the-
rapy or ESR shouldn’t be underestimated
Patients with the “difficult to treat asthma” (DTA) can be characterized as the patients
with uncontrolled asthma despite adherence to a set of complex treatment regimen of
asthma. In some cases persistent eosinophilia might be reason for DTA. Biological therapy
using antibodies to interleukin 5 (IL-5) (mepolizumab) has brought considerable benefit
to our patient enabling the long-term interruption of treatment with systemic cortico -
steroids. Enthusiasm for DTA control without systemic corticosteroid was after 18 months
replaced by unclear sepsis with cutaneous symptoms and deep venous thrombosis of left
leg, unsuccessfully treated with antibiotics obviously given to treat chronic colonization
with Staphylococcus aureus. Although the erythrocyte sedimentation rate (ESR) seems
to be have limited meaning for clinical evaluation, and is usually replaced by the 
C-reactive protein test (CRP), in many cases the ESR could be the really important dia-
gnostic indicator. This is especially true for some autoimmune disorders, as demonstrated
in this case study, when the subsequent medical treatment with systemic corticosteroids
returned the patient to normal life.

Bittner, L., Hricíková, I., Vašáková, M. Nejasný septický stav u pacienta s obtížně léčitelným astmatem
na biologické terapii aneb nepodceňovat význam sedimentace. Kazuistiky v alergologii, pneumologii
a ORL 13, 4: 12–19, 2016.
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Nejasný septický stav u pacienta s obtížně 
léčitelným astmatem na biologické terapii 
aneb nepodceňovat význam sedimentace

Úvod
Septický stav neboli sepse pochází z řeckého slova sepsis – stav
rozkladu či hniloby, který lze zjednodušeně charakterizovat
jako generalizovanou zánětlivou reakci organismu na infekční
agens. Tento stav je závažný z mnoha hledisek, neboť může dojít
k poruše či selhání jednoho nebo více orgánů, případně skončit
i smrtí pacienta.

Mezi klinické příznaky sepse patří febrilie či hypotermie,
dechové obtíže, zrychlený puls, dále zmatenost a snížená po-
zornost, třes, zimomřivost, nevolnost, zvracení a průjem. Z la-
boratorních známek pak vysoké hodnoty C-reaktivního pro-
teinu (CRP) a zejména prokalcitoninu (PCT), případně
interleukinu 6 a 10 (IL-6 a IL-10), dále leukocytóza (neutrofilie),
ale i leukopenie, trombocytopenie, elevace jaterních a ledvin-
ných markerů a hladiny metabolitů dusíku, zvýšená hladina
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laktátu, zvýšená spotřeba kyslíku a zvýšený srdeční výdej. Znač-
ným problémem je fakt, že příznaky podobné sepsi se mohou
objevovat i u jiných onemocnění, což diagnostiku tohoto zá-
važného stavu komplikuje. Dalším ukazatelem sepse či jiného
patologického procesu v těle pacienta je sedimentace erytro-
cytů, která sice přesnou příčinu zánětu neurčí, ale v kombinaci
s dalšími testy může upozornit na zánětlivý proces v těle paci-
enta. Sedimentace (FW) patřila zejména v minulém století
k nejběžnějším laboratorním vyšetřením. V dnešní době se
rychlost poklesu červených krvinek ve vzorku nesrážlivé krve
(obr. 1) ve zdravotnických zařízeních stanovuje čím dál méně
a postupně sedimentaci nahrazují reaktanty akutní fáze – ze-
jména CRP. Tato kazuistika si klade za cíl vyzdvihnout důleži-
tost sedimentace erytrocytů – jednoduchého opomíjeného vy-
šetření, zejména pak u případů jako je ten náš, kdy celá řada
vyšetření, včetně invazivních, byla negativní a příčinu obtíží se
nedařilo objasnit.

Kazuistika
64letý pacient, který byl sledován na naší klinice pro OLA (se
středně těžkou obstrukční ventilační poruchou), na biologické
terapii, se sekundárním imunodeficitem (deficit imunoglobu-
linu G substituován od roku 2011 intramuskulárně, od roku
2013 subkutánně pacientem) a přidruženými komplikacemi po
dlouhodobém užívání systémových kortikoidů byl léčen devět
měsíců pro plicní mykobakteriózu (původce Mycobacterium
intracellulare). Mykobakterie byly diagnostikovány ze sputa na
konci března 2015. Pro gastrointestinální intoleranci byla léčba
redukována na dvojkombinaci antibiotik (ATB). Na začátku
prosince 2015 pacient prodělal subakutní exacerbaci asthma
bronchiale při virovém infektu (průkaz respiračního viru – Rhi-
novirus/Enterovirus), která byla zaléčena ambulantně. Po ne-
celých 14 dnech se dostavily opět dechové obtíže, sevření na
hrudi, kašel bez expektorace a subfebrilie. Laboratorní nálezy
byly bez hrubé patologie, CRP v normě, mírná leukocytóza.
Skiagram hrudníku byl bez patologie. Po čtyřdenní infuzní

bronchodilatační (BD) terapii v ambulantním režimu však ne-
došlo ke zlepšení stavu pacienta. Nadále uváděl výraznou ná-
mahovou dušnost, kašel zejména v noci, produktivní zadní
rýmu a chrapot. Poslechově přetrvávaly exspirační pískoty. Byl
doplněn skiagram dutin (u pacienta v minulosti zjištěna chro-
nická kolonizace nosní sliznice Staphylococcus aureus) a po
konzultaci na otorinolaryngologii (ORL) byl nález uzavřen jako
hypertrofie sliznice. Nebylo možné vyloučit zánět maxilární
dutiny vpravo, kdy nález byl hůře hodnotitelný pro rozsáhlou
dekonfigurující operaci dutin v minulosti. Pacient byl pro ne-
lepšící se stav hospitalizován. Laboratorně byly shledány opět
nízké zánětlivé parametry s leukocytózou, pravděpodobně po
kortikoidech podaných v BD infuzích, humorální imunita bez
deficitu (na substituci), mírný buněčný deficit. Ve sputu průkaz
Staphylococcus aureus 109, z výtěru z krku ojediněle Candida
albicans a výtěr z nosu prokázal pouze stafylokoka koaguláza
negativního (pozitivita na +++). Skiagram hrudníku byl opět
bez patologického nálezu (obr. 2).

Z respiračních virů byl tentokrát pozitivní respiračně syn-
cytiální (RS) virus (z epidemiologické anamnézy – nemocná
devítiměsíční vnučka pacienta). Za hospitalizace byla doplněna
počítačová tomografie (CT) dutin s nálezem pooperačního de-
fektu mediální stěny maxilární dutiny bilaterálně, defekt přední
stěny pravé maxilární dutiny, stav po resekci horní a střední
skořepy nosní bilaterálně, chronické zánětlivé změny zdefor-
movaného maxilárního antra vpravo s osteoprodukcí na stě-
nách pravé maxilární dutiny. Z medikace za hospitalizace po-
dány systémové kortikosteroidy methylprednisolon 80 mg
a aminofylin, inhalace ipratropia s fenoterol, nosní inhalace
obsahující neomycin s bacitracinem, karbethopendecinium
a hydrokortison; následně flukonazol 100 mg po 24 hodinách
(vzhledem k deficitu buněčné imunity a orální kandidóze), an-
tivirotikum a antibiotikum cefuroxim 500 mg po 12 hodinách.
Pacient byl začátkem roku 2016 propuštěn v relativně dobrém
klinickém stavu do domácí péče.

Obr. 1: Sedimentace erytrocytů – FW
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Obr. 2: Skiagram hrudníku bez akutního patologického ná-
lezu, pouze chronické změny
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Po dimisi z nemocnice se pacientovi po deseti dnech (po
vysazení perorálních kortikosteroidů a dobrání antibiotické te-
rapie) objevilo na levém hřbetu ruky hnisavé ložisko, postupně
se objevily zimnice, třesavky a horečky. Další bolestivé ložisko
se objevilo záhy na lýtku pravé dolní končetiny, bylo tentokrát
ošetřeno chirurgickou cestou, byla provedena excize s evakuací
hnisu, který byl společně se stěrem z levé ruky odeslán na kul-
tivaci. Laboratorně bylo zjištěno CRP 238 mg/l, PCT 0,18,
mírná elevace jaterních testů a leukocytóza. Chirurgem byl na-
sazen amoxicilin/klavulanát 1 g po 12 hodinách a byly naplá-
novány kontroly s převazy. Kultivačně byl materiál z obou lo-
žisek bez pozitivního mikrobiologického nálezu. I přes dobré
hojení obou ran přetrvával septický stav, horečky, vysoké zá-
nětlivé parametry a celková schvácenost pacienta. Pacient byl
po necelých třech týdnech od propuštění opět hospitalizován
na naší klinice.

V pátrání po septickém stavu odebrané hemokultury byly
opakovaně negativní, skiagram hrudníku byl bez zásadního pa-
tologického nálezu. Klinicky byl pacient bez klidových decho-
vých obtíží a kašle. Pro přetrvávající septické teploty (zejména
intermitentní, viz níže), elevaci zánětlivých parametrů, abscesy
na končetinách, chronickou kolonizaci dutiny nosní Staphylo-
coccus aureus, kultivační pozitivitu Staphylococcus aureus ze
sputa na konci roku 2015 a vzhledem ke klinickému stavu pa-
cienta bylo pomýšleno na stafylokokovou sepsi. Byla zahájena
terapie oxacilinem v kombinaci s metronidazolem. Doplněna
byla transesofageální echokardiografie (TEE), která vyloučila
zvažovanou diagnózu infekční endokarditidy. Dále bylo pro-
vedeno radioizotopové vyšetření – jednofotonová emisní to-
mografie v kombinaci s počítačovou tomografií (SPECT/CT)
se značenými leukocyty (obr. 3 a 4).

Dle závěrečného popisu byla zvýšená koncentrace leukocytů
v dutině nosní (chronický nález a patologická kolonizace
Staphy lococcus aureus), středně zvýšená akumulace v podkoží
na laterálním okraji bérce vpravo (zde v době hospitalizace ne-
bolestivé lokalizované zarudnutí) a na mediálním okraji kolen-
ního kloubu vpravo (bez klinických projevů), dále lehce zvýšená
akumulace leukocytů v mandibule vpravo v okolí špičáku (pa-
cientův chrup sanován pravidelně) a v bázi pravého plicního
křídla (chronické změny, skiagramy hrudníku dosud bez akut-
ních patologických změn). Na základě tohoto vyšetření a záro-
veň pro masivní epistaxi byl pacient během hospitalizace 
odeslán na ORL k vyloučení vaskulitidy, tedy konkrétně gra-
nulomatózy s polyangiitidou (GPA). Podezření na vaskulitidu
tohoto typu bylo zvažováno mimo jiné i s ohledem na sedlovitý
nos pacienta, který byl klinicky patrný již před šesti lety (ab-
sence nosní přepážky 11 let). Provedená probatorní excize nosní
sliznice biopticky nepotvrdila známky floridního specifického
zánětlivého postižení, floridní vaskulitidy či nádorové struktury.
Laboratorně byly autoprotilátky negativní, včetně protilátek

Obr. 3: SPECT/CT – značené leukocyty – zvýšená koncent-
race leukocytů v dutině nosní

Obr. 4: SPECT/CT – značené leukocyty – lehce zvýšená kon-
centrace leukocytů v bázi pravého plicního křídla
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proti antigenům cytoplasmatických granulí neutrofilů – tj.
ANCA protilátek. Močový nález byl bez proteinurie, v Ham-
burgerově sedimentu nevelká erytrocyturie, po konzultaci s nef -
rologem nebyla indikace k provedení biopsie ledviny k průkazu
vaskulitidy. Vstupně vzhledem k mírnému humorálnímu imu-
nodeficitu byly podány intravenózní imunoglobuliny a poza-
stavena chronická subkutánní substituce. Hospitalizace byla
dále komplikována recidivujícími bolestivými flebitidami hor-
ních končetin po i.v. kanylaci s lokálním ošetřením. Vstupně
vysoké CRP 230 mg/l bez elevace PCT po nasazené ATB terapii
oxacilinem a metronidazolem pomalu klesalo, febrilie ustoupily
na subfebrilie a zlepšila se i schvácenost pacienta. Dechové po-
tíže vzhledem ke klidovému režimu na lůžku nepociťoval. Pa-
cient byl propuštěn do domácí péče po 14 dnech, po konzultaci
s antibiotickým centrem na ATB trimethoprimu a sulfametho-
xazolu (dle citlivosti poslední kultivace Staphylococcus aureus
a pro neúplně vyloučenou lokalizovanou formu GPA) s plánem
delšího užívání, včetně dalších dvou zavedených antibiotik na
mykobakteriózu, které měl pacient ještě měsíc užívat jako cel-
kově roční terapii.

Zdánlivě lepší klinický stav pacienta se den po dimisi pře-
vratně zhoršil. Objevily se opět horečky, výrazná únava, žalu-
deční obtíže, svalové bolesti a na zadní části levého stehna se
objevila nevýznamná bolestivost bez hmatatelné rezistence, za-
rudnutí, otoku, které pacient nevěnoval prakticky pozornost.
Dechové klidové obtíže a produktivní kašel negoval. Klinicky
suspekce na nozokomiální nákazu virem chřipky vzhledem
k faktu, že při předchozí hospitalizaci bylo na naší klinice pro-
kázáno několik případů chřipky a zákaz vstupu návštěv na naše
oddělení. Při příjmu na lůžko byl CRP 65 mg/l, PCT bez elevace,
mírná leukocytóza. Z medikace byl ponechán nasazený tri -
methoprim/sulfamethoxazol a přidána antivirotika. Skiagram
hrudníku byl totožný s předchozími snímky, tedy bez patolo-
gického nálezu. Třetí den hospitalizace si pacient začal stěžovat
na výraznou bolestivost levého stehna, prudkou, která pacienta
částečně imobilizovala a byl ošetřujícím lékařem odeslán na
chirurgickou ambulanci a ultrasonografii. Skiagram levého fe-
muru žádnou patologii nepotvrdil; zarudnutí, bolestivost, otok
společně s ultrazvukem měkkých tkání stehna a doplněnou du-
plexní sonografií žil potvrdily suspektní ileo-krurální flebo -
trombózu a povrchovou flebotrombózu malé povrchové pod-
kožní žíly dolní končetiny s přechodem trombu do hlubokého
systému levé dolní končetiny. Ihned byla zahájena plná antikoa -
gulační terapie. Pacient byl vzhledem ke špatnému klinickému
stavu, vyčerpanosti, horečkám, laboratorní elevaci CRP na 
322 mg/l a posléze i nárůstu hodnoty PCT na 11,4 přeložen na
jednotku intenzivní péče (JIP) naší kliniky. Poprvé odebraná
hodnota FW při septickém stavu byla 110/130. Na JIP byl pa-
cientovi zaveden centrální žilní katetr (CŽK) pro nekanylova-
telnou periferii po řadě periferních tromboflebitid, provedeny
kompletní laboratorní odběry včetně autoprotilátek a onko-
markerů, které byly negativní, pouze hraniční pozitivita pro-
statického specifického antigenu (PSA), bez subjektivních potíží
pacienta. Suspekce na virus chřipky metodou polymerázové
řetězcové reakce (PCR) nebyla potvrzena. Bylo znovu kontak-
továno ATB centrum, které dle chudých kultivačních výsledků,

bez pozitivity hemokultur, doporučilo při septickém stavu pa-
cienta znovu nasazení oxacilinu a metronidazolu (po kterých
se při předchozí hospitalizaci pacientův stav zlepšil) a navíc
přidat gentamicin. Dle infektologů nález na levém stehně budil
podezření z erysipelu v terénu flebotrombózy, proto byl k do-
savadní terapii přidán ještě penicilin (PNC) G (benzylpenicilin)
s výrazným klinickým efektem, jak regresí nálezu na levé dolní
končetině, tak poklesem CRP na 181 mg/l (tj. o 45 % za 24
hodin). Po deseti dnech byla podána ještě depotní forma PNC.
Odebrané protilátky proti streptolyzinu O (ASLO) měly hod-
notu méně než 100 IU/ml. Za krátkodobé pětidenní hospitali-
zace na JIP bylo doplněno ještě stomatologické vyšetření (po-
zitivita i na SPECT/CT), které vyloučilo možný odontogenní
fokus, chrup byl dle vyjádření stomatologa plně sanován. Byla
doplněna sonografie epigastria s nálezem retence moči v mo-
čovém měchýři s hypotonií dutého systému obou ledvin, lehká
venostáza v játrech a drobný fluidothorax vpravo. Pacient byl
přeložen na standardní lůžko, v plánu bylo pokračovat v nasa-
zené ATB terapii, dále bylo plánováno urologické vyšetření
a vyšetření pozitronovou emisní tomografií ve spojení s počí-
tačovou tomografií (PET/CT). Hospitalizace se komplikovala
silnou bolestí levé dolní končetiny v místě sonograficky popi-
sované trombózy, s malým efektem na běžně podávaná anal-
getika, efekt měly až podané opiáty. Cévním chirurgem byl pa-
cient vyšetřen bez jakéhokoliv ultrazvukového vyšetření, pouze
palpačně, endovaskulární intervence nebyla indikována. Nadále
bylo doporučeno pokračovat v terapii nízkomolekulárními he-
pariny (LMWH), analgetické terapii, bandážích a ledování.
U pacienta se asi po týdnu na standardním oddělení objevily
značné gastrointestinální obtíže s palpační citlivostí v epigastriu
a průjem. Gastrofibroskopicky bez závažných patologických
změn, pouze makroskopický obraz lehkého sooru sliznice jícnu,
byla doporučena lokální antimykotická léčba – orální suspenze
s nystatinem (s efektem). Kultivačně ze stolice byly opakovaně
negativní Clostridium difficile i toxin. Další komplikací během
hospitalizace byly urologické obtíže, které pacient nikdy před-

Obr. 5: Skiagram hrudníku s  nálezem v  pravém horním
plicní poli – suspektní nozokomiální infekce
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tím neudával. Nově se objevily nykturie, tlak v oblasti močového
měchýře, časté močení po menších porcích, urologem bylo
hodnoceno jako benigní hypertrofie prostaty, přechodně zave-
den na týden permanentní močový katetr (PMK) a byla zahá-
jena terapie tamsulosinem s efektem. Laboratorně v té době
bylo CRP 42 mg/l, mírná leukocytóza, kultivace moči negativní,
bylo doporučeno dovyšetření na spádové urologii. Nově se u pa-
cienta i přes pokračování ATB terapie (oxacilin, metronidazol)
objevil produktivní kašel a při pozvolné rehabilitaci i dechové
obtíže při minimálním pohybu. Byl doplněn skiagram hrud-
níku s nálezem nového infiltrátu v pravém horním plicním poli
(obr. 5).

Vzhledem k tomu, že následující den byl pacient objednán
na PET/CT, vyčkávalo se s dalším léčebným plánem na toto vy-
šetření. Pacient byl tou dobou necelý měsíc hospitalizován (ne-
počítaje předchozí hospitalizace) s nejasnou diagnózou, na i.v.
ATB terapii po 4 hodinách, prodělal celou řadu nepříjemných
vyšetření, která vedla k jeho stigmatizaci a projevům depresiv-
ního ladění. Na tomto základě byla do medikace přidána i an-
tidepresiva, po kterých však byl utlumený a podstatně méně
rehabilitoval, což byl ovšem nežádoucí efekt u pacienta se sva-
lovou atrofií po dvacetileté kortikoterapii s pauzami, a proto
musela být antidepresiva vysazena. Pacient vkládal, stejně jako
my, velké naděje do vyšetření PET/CT (obr. 6), které potvrdilo
ložisko v S3 pravého horního laloku. Ložisko bylo zánětlivého
charakteru, v diferenciální diagnóze nebylo možno spolehlivě
odlišit ani bronchogenní karcinom, i když by byl málo pravdě-
podobný.

Mírný zvýšený metabolismus glukózy v průběhu vena femo-
ralis sinistra byl velmi suspektně zánětlivé etiologie. Na základě
tohoto vyšetření byla doplněna na naší klinice bronchoskopie
(BRSK) se závěrem atrofická bronchitida s hnisavou sekrecí,
antrakotická tetováž v B2 vpravo, atypický odstup B1,3 vpravo,
deformace odstupů bronchu vpravo. V aspirátu byla kultivačně
nalezena Klebsiella species (rezistentní pouze na ampicilin), bez
přítomnosti Mycobacterium tuberculosis včetně negativního
PCR, mykologie negativní, Pneumocystis jirovecii negativní.
His tologicky popsané změny odpovídaly asthma bronchiale,

jednoznačnou zmiňovanou diagnózu GPA nebylo možno sta-
novit i přes popisovanou floridní fibrinoidní nekrotizaci úseku
bronchiální stěny a přilehlého parenchymu plíce částečně aso-
ciované se známkami zánětlivého postižení cévního průsvitu
bez jednoznačně floridní vaskulitidy. Z PET/CT, radiologického
nálezu, kultivace z BRSK a klinických obtíží pacienta (kašle
a dechových obtíží po téměř měsíční hospitalizaci), nález v pra-
vém horním plicním laloku odpovídal nozokomiální klebsiel-
lové pneumonii. Terapie oxacilinem byla přerušena, podáván
byl trimethoprim/sulfamethoxazol v plné dávce (Klebsiella cit-
livá na Cotrimoxazol) s postupným snížením dávky a dlouho-
dobou terapií pro suspektní lokalizovanou formu GPA. Při di-
misi do domácí péče v kontrolních odběrech byla mírná elevace
CRP, sideropenická anemie, trombocytóza v regresi. Kontrolní
skiagram hrudníku ukázal s částečnou regresi ložiska v S3 pravé
plíce. Poslední febrilie byly u pacienta naměřeny po rozsáhlém
důkladném bronchoskopickém vyšetření s přechodnou elevací
CRP na 87 mg/l, bez leukocytózy. Hemokultury byly opakovaně
negativní, včetně CŽK odeslaného na kultivaci. V plánu bylo
kontrolní CT hrudníku s odstupem, doplnění nefrologického
konzilia, vzhledem k zmiňované suspekci na formu lokalizo-
vané GPA, kontrola u spádového urologa, vyšetření u angiologa
s následným převodem z LMWH na perorální antikoagulační
terapii doživotně pro opakované hluboké žilní trombózy
a plicní embolii v anamnéze a následné kontroly na naší pneu-
mologické klinice.

Pacient se subjektivně po dimisi cítil stále velmi unavený,
nevýkonný, byl subfebrilní, zánětlivé parametry byly mírně ele-
vované. Po plánované redukci trimethoprimu/sulfamethoxa-
zolu se objevilo bolestivé zarudnutí, otok pravého zápěstí v ob-
lasti karpu a znovu febrilie. Ambulantně byl pacient ošetřen
v chirurgické ambulanci se závěrem flegmóna a otok v oblasti
pravého karpu, snímkovaný skelet byl bez zřetelných struktu-
rálních či traumatických změn. Laboratorně CRP 75 mg/l, PCT
0,13, mírná leukocytóza. Trimethoprim/sulfamethoxazol byl
vysazen. Na bolestivou flegmónu pravé horní končetiny byly
nasazeny na tři dny systémové kortikosteroidy methylpredni-
solon 40 mg a ATB doxycyklin (na 7 dní). Po nasazené terapii
došlo k rychlému ústupu otoku, bolestí, a dokonce se zmírnila
i únava pacienta. V laboratorních vyšetřeních poklesly para-
metry zánětu na polovinu.

Na kontrolním CT hrudníku (obr. 7) v porovnání s PET/CT
(po pěti týdnech) došlo k regresi nálezu oboustranně, vpravo
„ložiskový infiltrát“ v horním laloku a další infiltráty v dolním

Obr. 6: PET/CT – ložisko v S3 pravém horním laloku
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Westergren Alf Vilhelm Albertsson (1891–1968) – švédský internista.
Lékař, který v roce 1921 v článku o tuberkulóze představil svou metodu
měření sedimentace červených krvinek. Jeho jméno (jako spoluautora) je
obsaženo ve zkratce FW (Fåhræus Westergren) – sedimentace erytrocytů.

(zdroj informací: archiv redakce)

Fåhræus Robert Sanno (1888–1968) – švédský patolog a hematolog.
Vystudoval lékařskou fakultu na univerzitě ve Stockholmu. Získal doktorát
v roce 1922 a v roce 1928 nastoupil jako patolog v Uppsale. Je spoluautorem
metody zjišťování FW (Fåhræus Westergren) – sedimentace erytrocytů.
V roce 1966 mu byla Mezinárodní hemoreologickou společností udělena
Poiseuilleova medaile.



laloku v parciální regresi, vlevo téměř úplná regrese infiltrativ-
ních změn.

Pacient byl na základě výsledku SPECT/CT s nálezem po-
zitivity ve 4. zubu vpravo dole odeslán ke komplexnímu stoma-
tologickému ošetření včetně série cílených rentgenových
snímků. Stomatochirurgem byl proveden panoramatický sní-
mek a extrahován 8. zub vlevo dole (bez komplikací), který
mohl být hledaným odontogenním fokusem, a stěr z rány byl
na naši žádost odeslán ke kultivaci. Jiná stomatologická inter-
vence pro sanovaný chrup pacienta v plánu nebyla. Vzhledem
k tomu, že pacient užíval před dvěma lety antiresorpční terapii
bisfosfonáty (pro kortikoidy indukovanou osteopenii), byla ex-
trakce stomatologem kryta amoxicilinem/klavulanátem a do-
plněny odběry na beta-CTx (beta-CrossLaps) s hodnotou 
447 ng/l, monitorující stupeň aktivity osteoklastů. Kultivace
stěru ze zubního lůžka byla sterilní. Po extrakci zubu se druhý
den (tedy 4. den užívání amoxicilinu/klavulanátu) objevilo opět
bolestivé zarudnutí, otok a silná bolestivost pravého zápěstí
a febrilie. Antibiotika, i vzhledem k užívaným bisfosfonátům
a extrakci zubu, byla vyměněna za klindamycin po konzultaci
s mikrobiology. V laboratorních odběrech byla indikována
kromě zánětlivých parametrů i podruhé FW, která na rozdíl od
mírně elevovaného CRP byla výrazně zvýšená – 100/115, což
nás vedlo opět k dalšímu pátrání po neinfekční příčině septic-
kého stavu s ložiskovými zánětlivými změnami. Byla doplněna
imunoelektroforéza bílkovin se závěrem monoklonální změny
nepravděpodobné vs. delétrvající zánětlivý stav.

Po měsíci a půl od poslední hospitalizace byly laboratorně
zvýšené parametry zánětu, vysoká FW, sérový amyloid
A (SAA), mírná sideropenická anemie a trombocytóza, snížení
B lymfocytů, pozitivita podtříd revmatoidních faktorů, které
při hospitalizaci nebyly vyšetřovány, elevace zánětlivých cyto-
kinů, protilátková imunodeficience IgG3. Klinicky celková
únava pacienta, nevýkonnost, psychická vyčerpanost z nelep-
šícího se stavu a vracející se bolest kloubů a otoky měkkých
tkání nás vedly k podezření na autoimunitní revmatologické
onemocnění polymyalgia rheumatica. Byly nasazeny systémové
kortikosteroidy 50 mg s postupnou pozvolnou retrakcí o 5 mg
denně po dobu pěti dní a vysazena již v řadě desátá (!) antibio -

tika. Kontrolní laboratoř po osmi dnech byla velkým překva-
pením, po pěti měsících byla hodnota CRP v mezích normy,
tedy 1,8 mg/l a FW poklesla z hodnoty 100/115 na hodnotu
15/30. Zásadní byl i klinický stav pacienta – otok, zarudnutí
a bolestivost zápěstí pravé horní končetiny za dva dny vymizely
zcela, pacient se necítil unavený a vrátil se konečně po pěti mě-
sících do běžného života.

Dále byly postupně snižovány dávky kortikosteroidů, únava,
kožní a kloubní projevy se u pacienta neobjevily. Jako každo-
ročně odjel dle plánu z pneumologické indikace na čtyři týdny
do lázní. Pobyt byl komplikován akutní sinusitidou s hnisavou
nosní sekrecí a objevily se subfebrilie. Vzhledem k imunosup-
resi a sekundárnímu imunodeficitu byl vybaven ATB terapií
s citlivostí na chronickou kolonizaci Staphylococcus aureus.
Vzhledem k počínajícím dechovým obtížím navýšil na tři dny
kortikosteroidy o 20 mg s efektem. Za týden se po ATB terapii
a navýšených kortikoidech cítil úplně zdráv. Při návratu domů
pokračoval s retrakcí kortikoidů, tedy z 15 mg na 10 mg. Po
třech dnech se opět objevil otok, zarudnutí, bolestivost pravého
zápěstí, ale v mnohem mírnější podobě a bez únavy, než když
neužíval systémové kortikoidy. Laboratorně CRP 16 mg/l a FW
25/80. Pacient navýšil dávku kortikoidů na tři dny na 20 mg
a dále pokračoval 14 dní znovu s 15 mg. Po třech dnech známky
zánětu pravé ruky vymizely. Terapeutickým cílem nyní bude
pozvolná rektrace kortikoidů postupně na 10 mg z původních
celkových 50 mg.

Diskuse
Touto kazuistikou chceme vyzdvihnout zatracovanou roli FW,
která nám pomohla v naší rozvaze jak dále postupovat ve vy-
šetřovacím procesu u pacienta. I přesto, že jedna z našich pr-
votních diagnóz směřovala k autoimunitnímu onemocnění po-
jiva (vaskulitidě), která však nebyla laboratorně, biopticky ani
radiologicky potvrzena, byla to právě diskrepance mezi rela-
tivně mírně elevovanými parametry zánětu, zejména CRP,
dlouhodobě přetrvávající po hospitalizaci, v kombinaci s vyso-
kou hodnotou FW (bez prokazatelných monoklonálních
změn), která nás utvrdila, že se nejspíše nebude jednat o in-
fekční etiologii potíží, tedy septický stav vyvolaný již zmiňova-
ným Staphylococcus aureus, ale o autoimunitní onemocnění.
Dlouhodobá antibiotická terapie byla proto přerušena.

Zpočátku uvažovanou lokalizovanou formu GPA (pravi-
delné nefrologické kontroly bez suspekce na vaskulitidu) dosud
žádné vyšetření přímo nepotvrdilo.
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Obr. 7: Kontrolní CT hrudníku v porovnání s PET/CT – re-
grese v pravém horním plicním laloku
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Jírovec Otto (1907–1972) – český parazitolog. Vystudoval Přírodovědeckou
fakultu UK v Praze, kde poté působil jako asistent. Za 2. světové války vedl
laboratoř parazitologie Státního zdravotního ústavu, po válce se vrátil na
Přírodovědeckou fakultu UK, kde byl v roce 1948 jmenován mimořádným
profesorem. V 50. letech vedl katedru zoologie, později řídil Zoologický
ústav UK. Věnoval se především studiu parazitických prvoků, stál u založení
Protozoologické sekce České parazitologické společnosti. Spolu s doc. M.
Vaňkem objevil původce intersticiální pneumonie kojenců – Pneumocystis
carinii (dnes P. jirovecii). 

(zdroj informací: archiv redakce)
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Paraneoplastický syndrom (zvýšené parametry zánětu, hub-
nutí, celková slabost, snížená chuť k jídlu, trombóza a nevy-
světlitelná příčina obtíží) vzhledem k negativitě onkomarkerů
a sérii vyšetření jako je CT, SPECT/CT, PET/CT, gastroskopie
a v anamnéze i nedávno provedené kolonoskopie je také méně
pravděpodobný.

Po dlouhé rozvaze byly zvažovány i nežádoucí účinky bio-
logické terapie mepolizumabem, tedy biologické terapie jako
možné příčiny potíží, které pacient před nasazením mepolizu-
mabu nikdy neměl. Dle klinických studií a praktických zkuše-
ností se podobné nežádoucí účinky u pacientů s aplikací me-
polizumabu neobjevily. Pacient i nadále dochází k pravidelné
aplikaci biologické terapie každý měsíc bez akutních astmatic-
kých potíží.

Mohly to být potíže spojené s vysazením dlouhodobé kor-
tikoterapie (dvacetileté s pauzami), které dlouhodobě masko-
valy již probíhající autoimunitní onemocnění? Nebo by se u pa-
cienta se sekundárním imunodeficitem po vysazení kortikoidů
a nasazení protilátek proti interleukinu 5 (mepolizumabu) spo-
lečně se subkutánní aplikací imunoglobulinů a občasnou pře-
chodnou léčbou bakteriálních perorálních imunomodulátorů
mohl vystupňovat nepříliš jasný autoimunitní proces?

Autoimunitní proces projevující se klinicky horečkou ze-
jména intermitentní, nevysvětlitelnou únavou („jako bych
každý den skládal vagón uhlí“), lokálními stěhovavými hnisa-
vými i nehnisavými kožními ložisky (opakovaně suspekce na
erysipel, který je méně pravděpodobný v obou případech)
a kloubními potížemi pouze na horní končetině v oblasti karpu,
jednostranně vždy ve stejné lokalizaci s téměř „bleskovým“
účinkem kortikoidů, bez efektu lokálně aplikovaných nesteroid -
ních antirevmatik, ledování a znehybnění pomocí ortézy. La-
boratorně zvýšené parametry zánětu, vysoká FW, SAA, poziti-
vita podtříd revmatoidních faktorů, elevace zánětlivých
cytokinů bez další hrubé patologie často pouze s hraničním ná-
lezem.

Za velmi důležitý je třeba považovat fakt, že obdobný stav
pacient prodělal přesně o rok dříve v lednu roku 2015. V ana-
mnéze na začátku zimy byl také potvrzen virus chřipky (pacient
byl pravidelně očkován vzhledem k chronickému plicnímu one-
mocnění), dále horečnatý stav, únava, slabost, rýma a chrapot
bez výrazných dechových obtíží zpočátku, s minimálním ná-
lezem drobného infiltrátu v pravé plíci na skiagramu hrudníku,
ve sputu pozitivita Staphylococcus aureus. Byla provedena ob-
dobná vyšetření – skiagram dutin, CT hrudníku (s popisem
drobných infiltrátů s kavitacemi oboustranně), opakovaně ne-
gativní hemokultury, ultrazvuk břicha, ORL vyšetření pro ma-
sivní epistaxi ošetřenou tamponádou, bez pozitivity onkomar-
kerů či autoprotilátek, s deficitem buněčné imunity léčenou

antimykotiky (orální kandidóza). TEE negativní. Stěhovavé ne-
bolestivé zarudnutí na dolní končetině, lokalizované, budící
podezření z erysipelu, bylo uzavíráno spíše jako parainfekční
artritida. Za hospitalizace vzhledem k progresi dechových obtíží
byly podány BD infuze s kortikoidy, po kterých se klinický stav
na krátkou dobu zlepšil. Při dalším zhoršení byl pacient hos-
pitalizován na infekčním oddělení bez jasného závěru do doby,
než se na naší klinice prokázala plicní mykobakterióza. Proto
byla zahájena roční terapie dvojkombinací ATB pro gastroin-
testinální intoleranci klarithromycinu s moxifloxacinem. Devět
měsíců byl náš pacient bez obtíží, v klinicky výborném stavu,
bez systémových kortikosteroidů na biologické terapii do pří-
chodu již popisovaného virového infektu – Rhinovirus/Entero-
virus v prosinci loňského roku. Mohl zde hrát roli imunomo-
dulační účinek dlouhodobě užívaných makrolidových
antibiotik, který udržel pacienta zcela bez obtíží, a očkování
proti chřipce s následným virovým infektem, který spustil
znovu nejasný „septický stav“ popisovaný v naší kazuistice?

Po odběrech FW a pozitivitě podtříd revmatoidních faktorů,
efektu léčby kortikoidy a vzhledem k revmatickým potížím pa-
cienta směřovala naše diagnóza k zánětlivému revmatickému
onemocnění polymyalgia rheumatica (PMR) s nepříliš typickou
lokalizací potíží. Po vyloučení ostatních zánětlivých revmatic-
kých onemocnění a jiných příčin bolesti karpálního kloubu se
tento klinický syndrom nejasné etiologie, postihující zejména
vyšší věkovou kategorii, zdá být jako pravděpodobný.

V diferenciální diagnostice by dále bylo možné uvažovat se-
nilní revmatoidní artritidu (RA), což by nám za čas ukázaly
RTG snímky s erozivními změnami na kloubech. Každopádně
nasazení kontinuálně podávaných systémových kortikosteroidů
s postupnou a pozvolnou detrakcí vrátilo našeho pacienta
zhruba po půl roce zpět do běžného života s jeho dlouholetými
omezeními.

Závěr
U nejasných septických stavů (zejména opakujících se) s cha-
rakteristickými septickými horečkami, kde teplota v průběhu
24 hodin prudce stoupá ke 39 °C, prudce klesá pod 37 °C a roz-
díl minimální a maximální teploty je vyšší než 1 °C – febris in-

Hamburger Hartog Jakob (1859–1924) – holandský fyziolog. Doktorát zís-
kal v r. 1883. V roce 1888 se stal docentem fyziologie a patologie na národní
veterinární škole v Utrechtu a o třináct let později pak profesorem fyziologie
v Groningenu. V roce 1892 popsal jev (chloridový posun, v jehož důsledku
je hematokrit venózní krve mírně vyšší než hematokrit krve arteriální),
který je po něm nazván Hamburgerův efekt. 

(zdroj informací: archiv redakce)

Obr. 8: Febris intermittens
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termittens (obr. 8), a kde se celou řadou invazivních a neinva-
zivních vyšetření nepodaří nalézt infekční agens, je vždy dobré
pomýšlet co nejdříve na jinou etiologii obtíží, zvláště v situaci,
kdy nekoresponduje hodnota CRP s výší sedimentace. Námi
zprvu vyjádřené podezření na systémové onemocnění pojiva –
vaskulitidu bylo správným směrem, ale specifická diagnóza
(GPA) nebyla potvrzena, což bylo dáno zřejmě i setřením ob-
razu opakovaným podáním systémových kortikosteroidů. Na-
konec klinický i laboratorní obraz vykrystalizoval nejspíše do
diagnózy polymyalgia rheumatica se zlepšením stavu pacienta
při kontinuální léčbě systémovými kortikosteroidy.
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Tělovýchovné lékařství 2016
Ve dnech 6.–8. října 2016 v hotelu Nové Adalbertinum v Hradci Králové pořádala Česká společnost tělovýchovného lékařství
ve spolupráci s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP konferenci Tělovýchovné lékařství 2016. Medi-
álním partnerem bylo i nakladatelství GEUM.

Konferenci zahájil MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. Čtvrteční půldenní program poté pokračoval v těchto blocích:
Pohybový aparát
Respirační trénink
Pohybová aktivita v prevenci a terapii
Psychologie

Páteční program s pneumologickou tematikou, kterého se zúčastnila naše redakce, otevřel blok Extrémní sporty a plíce.
Problematikou zátěže dýchacího ústrojí v rámci pobytu ve velkých nadmořských výškách při vysokohorské turistice a horo-

lezectví se ve svém sdělení zabývala dr. Kubalová. Tématem přednášky dr. Macury byla
problematika sportovního potápění osob s respiračním onemocněním. Dr. Bulíčková
poté prezentovala příspěvek s názvem Vliv leteckého prostředí na člověka.

Následoval blok Asthma bronchiale a fyzická aktivita. Asthma bronchiale je chro-
nické zánětlivé onemocnění. Jak uvedl dr. Sedlák ve svém příspěvku Asthma bronchiale
a fyzická zátěž, v patogenezi hrají roli různé zánětlivé buňky a jejich produkty, typická
je variabilita bronchiální obstrukce a její reverzibilita. Mezi příznaky astmatu patří
i námahová dušnost. Typická je suboptimální kardiorespirační výkonnost, omezená
tolerance zátěže, důsledkem je pak dekondice vlivem inaktivity. Všichni přednášející
v tomto bloku se shodli na tom, že diagnóza astmatu automaticky neimplikuje nutnost
omezovat fyzickou zátěž – naopak, snížení zdatnosti pacientů nezpůsobuje astma, ale
sedavý způsob života. Tomuto tématu byl ostatně věnován celý poslední příspěvek
bloku – Pacientská osvětová kampaň „Vyběhněte s astmatem“.

Odpolední bloky byly věnovány spiroergometrii, vrcholovému sportu a plicní reha-
bilitaci. 

Závěrečný den konference byly prezentovány příspěvky s tématem Diferenciální
diagnostika chronické námahové dušnosti nejen u sportovců a program byl zakon-
čen workshopy.

zpráva

Obr.: MUDr. Vratislav Sedlák 
při své přednášce

Zd
ro

j o
br

áz
ku

: G
EU

M
 - 

M
gr

. D
an

ie
la

 H
oz

do
vá



     KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL 4/201620

Jaroslava Braunová1,2, Mojmír Račanský1,2

1Oddělení alergologie a klinické imunologie, FN Olomouc
2Ústav imunologie, LF UP Olomouc

Souhrn
Od 80. let minulého století neustále přibývá případů senzibilizace na složky přírodní
gumy – latexu. Nejčastěji je tento stav popisován u pracovníků ve zdravotnictví. Projevy
začínají od lehkého šupinatění kůže vystavené kontaktu s latexem, pokračují rozvojem
dermatitidy a mohou končit až astmatickým záchvatem, či dokonce anafylaktickou reakcí.
Závažným problémem je potom zkřížená reaktivita mezi latexem, potravinami a pyly –
tzv. „latex-fruit syndrom“.

Ne vždy se však setkáme s jasnou symptomatikou, ne vždy se vyplatí spoléhat na la-
boratorní diagnostické metody. Často musíme vystačit „pouze“ s odběrem anamnézy. Ta
je však právě v případě senzitivizace na latex stěžejním prvkem správné diagnózy. V ná-
sledujících řádcích se tedy zaměříme na pověstné hledání jehly v kupce sena. Jen ty la-
texové rukavice necháme stranou.

Summary
Why we shouldn’t look for a needle in a haystack in latex gloves?
Natural rubber latex allergy was identified as a significant health care problem in the late
1980s. This problem is the most common in healthcare workers. The symptoms begin
from simply dryness of skin, continue with dermatitis and it could lead to severe asthmatic
attack or anaphylactic reaction. Serious problem is cross-sensitization between latex,
fruit and pollen – also known as "latex-fruit syndrome".

Symptoms couldn’t be so simply recognize. Laboratory diagnostic methods could be
sufficient in this case and we have to trust our own experiences and carefully taken anam -
nesis. Next paragraphs will be like founding a needle in hey. But latex gloves will not be
used there.

Braunová, J. Proč nehledat jehlu v kupce sena s latexovými rukavicemi? Kazuistiky v alergologii,
pneumologii a ORL 13, 4: 20–21, 2016.

Klíčová slova
 latex
 alergie na latex
 latex-fruit syndrom

Keywords
 latex
 latex allergy
 latex-fruit syndrome

Proč nehledat jehlu v kupce sena 
s latexovými rukavicemi?

Úvod
Za přírodní gumu označujeme produkt vzniklý průmyslovou
úpravou latexového mléka získaného z kůry kaučukovníku.
Nejčastěji jde o druh Hevea brasiliensis, který je hojně pěstován
v zemích jihovýchodní Asie a rovníkové Afriky.

V současnosti je známo celkem 250 různých polypeptidů
přírodního latexu, z nichž asi 60 má schopnost vázat lidský IgE.
Pro alergologa je potom zajímavá čtveřice molekul – Hev b1
a b3 (nerozpustné, pevně fixované ve struktuře polymeru), Hev
b5 a Hev b6.01/b6.02 (rozpustné ve vodě). Jde tedy o proteiny
rostlinného původu.

Prevalence alergie na latex dle populačních studií kolísá mezi
3–64 %. Nejvyšší četnost výskytu je popisována u pacientů se
spina bifida a vrozenými defekty urogenitálního traktu (60 %).
U této skupiny pacientů je rozvoj senzibilizace připisován vy-
soké frekvenci expozice latexu v dětství v rámci operačních vý-
konů, cévkování balónkovými katetry a vysoké četnosti dalších
vyšetření. Druhou rizikovou skupinou jsou pracovníci ve zdra-
votnictví. Zde se uvádí prevalence mezi 10–20 %. Mezi osoby
ohrožené vyšší četností výskytu alergie na latex jsou potom far-

maceuti, výzkumní pracovníci laboratoří a pracovníci gumá-
renského průmyslu.

Samotná nežádoucí reakce vznikající po expozici latexu
může být dvojího typu:
 způsobená imunopatologickými mechanismy – reakce typu

I a IV
 přímá iritace mechanická a chemická
Klinické projevy kolísají v závislosti na typu reakce, době trvání
expozice a dalších faktorech okolí od lehké urtiky přes projevy
alergické rinitidy, rozvoje astmatických příznaků až po anafy-
laktickou reakci se všemi jejími důsledky a komplikacemi.

Za zmínku také stojí tzv. latex-fruit syndrom. Až u 50 % pa-
cientů trpících přecitlivělostí na latex se mohou vyskytovat zkří-
žené alergické reakce na ovoce a zeleninu bohaté na defenzin
endochitinázu 1. Nejčastěji obtíže působí avokádo, banány,
kiwi, jedlé kaštany, papája, brambory a rajčata.

Co se týká diagnostických možností, jsou v dnešní době
značně omezené. V první řadě je nutno spoléhat se na kvalitní
odběr anamnézy s odhalením možné expozice latexu. Ne vždy
se však daří najít příčinné souvislosti mezi došetřovanou epizo-
dou a vystavením pacienta latexu. Tehdy mohou nastoupit labo-
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ratorní metody. Serologická vyšetření na specifické IgE proti la-
texu vykazují velmi často falešně negativní výsledky, a proto ne-
jsou příliš vhodná jako screeningová metoda. Vysokou specificitu
a senzitivitu potom vykazují podjednotkové rekombinantní IgE
chipové studie, které jsou však vysoce nákladné a povětšinou ne-
dostupné na českém trhu. Další variantou diagnostiky by mohly
být kožní prick testy. V současné době však není k dispozici
schválený testovací alergen. Poslední variantou je potom expo-
ziční test se všemi riziky, která s sebou nese.

Terapie stavů způsobených přecitlivělostí na latex závisí pře-
devším na tíži samotné reakce. Dle dostupných doporučení je
postupem číslo jedna při prokázané či suspektní alergii na latex
vyloučení možné další expozice alergenu. To však není možné
vždy. Tehdy následuje symptomatická terapie příznaků zahr-
nující antiastmatickou léčbu, lokální a systémové steroidy, an-
tihistaminika a v neposlední řadě adrenalin, jakožto základní
lék pro léčbu anafylaktické reakce.

Kazuistika
Koncem března letošního roku se v naší ambulanci objevila čty-
řicetiletá pacientka se zvláštní žádankou. Předložila sáhodlouhý
seznam těžko rozluštitelných názvů chemických sloučenin. Po-
slala ji za námi její ošetřující stomatoložka s požadavkem na vy-
loučení přecitlivělosti na některou ze složek nově vsazené kera-
mické korunky. Asi do tří dnů po ošetření se totiž vytvořil nad
usazením nové korunky otok, ke kterému se postupně přidal
erytém s drobnými papulami až vezikulami jak na bukální sliz-
nici, tak na kůži horního rtu. To vše navíc s úporným svěděním.
Později se stejné eflorescence objevily i na rukou. V době ná-
vštěvy našeho pracoviště pacientka na doporučení přítelkyně
užívala levocetirizin a výše popsané obtíže již vymizely. Jiná lé-
čiva před návštěvou naší ambulance neužívala.

Přehledně z anamnézy:
RA: babička a sestra onemocnění štítné žlázy, dcera alergie na
penicilin
OA: v dětství kontaktní urtika po pracích prostředcích. Systé-
mová reakce s celotělovým angioedémem a dušností po feno-
xymethylpenicilinu (V-penicilin) a diklofenaku sodném. Aler-
gickou rhinoconjunctivitis nikdy nepozorovala.
FA: bez trvalé medikace
Pacientka pracovala jako pokojská.

Při fyzikálním vyšetření nebyly patrny výraznější odchylky
od fyziologického stavu. Jen v oblasti horního rtu zůstávaly
stopy po odeznělé dermatitidě se šupinatěním. Navíc na pravé
ruce bylo ložisko dermatitidy s drobnými ragádami údajně po
polití detergentem v zaměstnání.

Provedli jsme tedy komplexní krevní odběry včetně scree-
ningu autoimunitních protilátek, specifických IgE protilátek
vůči směsi inhalačních alergenů, penicilloylu G a V, formalde-
hydu a latexu. Následně byla pacientka vybavena dalšími anti-
histaminiky, poučena o nutnosti sledování případných spouš -
těčů dermatitidy.

Po deseti dnech jsme se sešli podruhé. Otoky se již znovu ne-
objevily. I přes užívání levocetirizinu však zůstávala dermatitida
na rukou. Ta se zhoršovala v pracovním týdnu a o víkendech

v podstatě mizela. Dále také pacientka udávala svědění po těle
po konzumaci banánu. Dle doporučení s sebou přinesla také
štítky z používaných detergentů, krabici pracovních rukavic
a pravidelně užívaný krém na ruce. Na cílený dotaz, s jakými
rukavicemi pracovala paní doktorka při vsazování nové korunky
odpověděla, že s bílými, podobnými těm jejím pracovním.

V tuto chvíli jsme již věděli, že ve výsledcích jsou elevované
specifické IgE k82 proti latexu (2. tř.). Navíc jsme prokázali po-
lysenzitivizaci na pylové alergeny jarních stromů, pylů travin
a podzimních plevelů. Další provedená laboratorní vyšetření
nevykazovala žádnou patologii.

Celý tento příběh jsme uzavřeli jako dermatitidu způsobenou
přecitlivělostí na složky přírodní gumy. Pacientka byla poučena
o nutnosti změny ochranných pomůcek v zaměstnání. Při ná-
vštěvě zdravotnických zařízení je nutno uvádět tuto alergii. Navíc
jsme s ohledem na pozvolný rozvoj orálního alergického syn-
dromu po konzumaci potravin bohatých na přírodní latex pa-
cientku edukovali o příslušných dietních omezeních. Pro potla-
čení případných příznaků polinózy jsme doporučili pravidelné
sezónní užívání levocetirizinu, doplněné o lokální aplikaci kro-
moglykátu do očí. Další kontrola pak byla naplánována za tři
měsíce. Tuto však pacientka telefonicky zrušila pro celkově
dobrý stav bez potřeby jakékoliv medikace. Stačila pouhá reži-
mová opatření a důsledné vyhýbání se expozici latexu.

Diskuse
Výše zmíněný klinický případ jasně dokazuje, že práce alergo-
loga a klinického imunologa není nikdy rutinou. Vždy je třeba
systematický a důsledný odběr anamnézy pacienta. Velmi často
je právě anamnéza vodítkem pro osvětlení celého případu. Ne
vždy je možné spoléhat se na laboratorní metody, i když v našem
případě i ony přinesly své ovoce. Nejjistějším důkazem senzi-
bilizace na latex tak zůstává expoziční test.

Jak také ukazuje naše kazuistika, alergie na latex není výsa-
dou pouze pracovníků ve zdravotnictví. Je tedy důležité na mož-
nost takové diagnózy myslet.
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Kounisův syndrom, nepříliš známé téma
Kounisův syndrom je náhlá příhoda, kdy se alergická reakce
dominantně manifestuje v koronárním řečišti. Současné pro-
jevy klasické alergické reakce jsou doprovázeny bolestmi na
hrudi anginózního charakteru, které mohou mít až obraz těž-
kého infarktu myokardu s laboratorním a EKG nálezem svěd-
čícím pro ischemii myokardu. Alergickým podnětem této re-
akce může být hmyzí jed, léky, implantáty, ale i inhalační
alergeny nebo alergenní potraviny. Popisovány jsou tři typy
Kounisova syndromu. První z nich u pacientů s normálním
koronárním řečištěm pod obrazem vazospastické alergické an-
giny bez zvýšení kardiospecifických enzymů. Někdy však i spas-
tický mechanismus na normálním koronárním řečišti může
vést k akutnímu infarktu myokardu se zvýšením kardiospeci-
fických enzymů. Druhý typ bývá zaznamenán u pacientů s pre-
existujícími lézemi koronárního řečiště v podobě alergického
infarktu myokardu navozením eroze či ruptury aterosklerotic-
kého plaku. Třetí typ je popisován u nemocných s koronárními
stenty, kdy dochází k trombóze ve stentu.

O Kounisově syndromu podrobně referoval doc. Milan Teřl,
který zdůraznil, že je potřeba u akutních alergických stavů v pří-
padě bolesti na hrudi vyšetřovat i kardiovaskulární systém. Ka-
zuistiku akutního koronárního syndromu v souvislosti s aler-
gickou reakcí prezentoval MUDr. Pavel Macháček.

Nová diagnostická kritéria ICON
Běžná variabilní imunodeficience (CVID) je soubor onemoc-
nění s nejasnou patogenezí a variabilními projevy klinickými
i laboratorními. V roce 2016 byl připraven konsenzuální do-
kument International Consensus ON1 týkající se také nových
diagnostických kritérií CVID. Pacienti by podle tohoto doku-
mentu měli splňovat následující kritéria: 1. Alespoň jedna kli-
nická manifestace imunodeficitu (infekce, autoimunita, lym-
foproliferace). Pokud jsou splněny body 2–5, není tato
manifestace nutná. 2. Opakovaně musí být nalezena hladina
IgG pod dolním referenčním rozmezím. 3. Musí být snížena
hladina IgA nebo IgM. 4. Měla by být prokázána porušená od-
pověď po vakcinaci. 5. Je potřeba vyloučit jiné příčiny hypoga-
maglobulinemie. 6. Není potřeba provádět molekulárně gene-

tické testy na geny asociované s CVID fenotypem. Mimo jiné
nedoporučuje tento dokument uvažovat o diagnóze CVID
u dětí před 4 rokem věku. Podrobný přehled na toto téma při-
nesla přednáška profesora Jiřího Litzmana.

Jsou těhotenství pacientek s CVID
riziková?

MUDr. Pavlína Králíčková si položila otázku, zda jsou těho-
tenství pacientek s CVID riziková. Odpověď poskytla studie
věnovaná tomuto problému. Autoři v retrospektivní studii sle-
dovali 54 žen s CVID (115 těhotenství). Pouze 15 % z nich mělo
stanovenu diagnózu CVID před prvním těhotenstvím. Substi-
tuční léčba imunoglobuliny byla podávána v průběhu těhoten-
ství 10 ženám, a to bez závažných nežádoucích účinků. Srov-
náním s obecnou populací byl u žen s CVID prokázán častější
předčasný porod, vaginální krvácení, eklampsie/preeklampsie
a narození mrtvého dítěte. Nebyl zaznamenán rozdíl v četnosti
gynekologických komplikací mezi léčenými a neléčenými pa-
cientkami. Pouze ve skupině symptomatických neléčených žen
byl častější výskyt spontánních potratů. Bylo prokázáno, že fer-
tilita žen s CVID není obecně snížena, ale jejich těhotenství
jsou považována za rizikovější vůči obecné populaci. Substi-
tuční léčba je považována za bezpečnou, doporučuje se začít
s ní co nejdříve a ve třetím trimestru navýšit dávkování. 

Prevence potravinové alergie – jíst či
nejíst?

Ještě v 90. letech 20. století převládal superopatrný přístup při
poskytování příkrmů dětem, který vybrané potenciálně aler-
genní potraviny posunoval do pozdějšího věku. Některé novější
studie podporují opačný přístup. Např. LEAP (Learning Early
About Peanut Allergy)2 u rizikových kojenců ukázala, že časná
expozice arašídovému alergenu vedla ke snížení rizika arašídové
alergie v 5 letech věku. Studiím STAR (Solid Timing for Allergy
Research) a HEAP (Hen's Egg Allergy Prevention) se totéž ne-
podařilo prokázat pro vejce, ale velmi ambiciózní studie EAT3

tuto teorii jasně potvrzuje. Testovala 6 rizikových alergenů

Téměř na dohled od proslavené věznice na Borech, v plzeňském Parkhotelu, se uskutečnila již 33. výroční konference České společnosti
alergologie a klinické imunologie. Pravidelný kongres alergologů získal již takovou popularitu, že přerostl kapacitu mnoha kongresových
prostor. I letos přilákal stovky účastníků a na pět desítek vystavovatelů z řad farmaceutických firem. Program probíhal paralelně ve
třech jednacích sálech a v řadě případů bylo opravdu těžké se rozhodnout, které sekci dát přednost. Rozhodně bylo vyloučeno stihnout
vše. I proto svou zprávu koncipuji pouze jako přehled vybraných postřehů, které zaujaly mne osobně.
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(mléko, arašídové máslo, ryby, vejce, sezam, pšeničnou mouku)
u 1 303 dětí, rozdělených do dvou skupin (EIG group, děti od
3 měsíců věku, kterým bylo postupně do stravy přidáváno
6 alergenů, a SIG group, pouze kojené děti). Po skočení studie
mělo 5,6 % pacientů alespoň jednu potravinovou alergii ve sku-
pině EIG a 7,1 % v SIG. Ale u pacientů, kteří dodrželi protokol
(děti jedly vše, co měly) byl rozdíl 2,4 % u EIG vs 7,3 % u SIG.
Protokol však pro náročnost dodrželo jen 42,8 % dětí. Nejpře-
svědčivější byl výsledek u vajíčka a arašídů.

Zdá se být prokázáno, že expozice potravinovým alergenům
v imunologickém intervenčním okně funguje jako prevence
potravinové alergie v budoucnosti, zatím jsou nejasné velikosti
dávek, okolnosti i případná trvalost ochrany. Významná je i bez-
pečnost příkrmů – nebyly pozorovány žádné závažné reakce.

Co je nového v diagnóze hereditárního
angioedému? Sympozium Shire

Hereditární angioedém (HAE) je relativně vzácné onemocnění
spojené nejčastěji s vrozeným deficitem C1 inhibitoru esterázy
první složky komplementu. Dnes je známo přibližně 200 mutací
genů, které vedou k hereditárnímu angioedému vzniklému na
základě deficience C1 inhibitoru. 

Nejčastějšími projevy HAE jsou otoky v podkoží, submu-
kózy zažívacího traktu, které mohou simulovat i náhlou pří-
hodu břišní, otoky laryngu s možnou obstrukcí dýchacích cest
(která může vést až k udušení), i otoky obličeje.

Rok 2014 přinesl novou klasifikaci angioedému (AE)4. Zís-
kaný angioedém je dále členěn na AE bez jasné příčiny, způso-
bený léčbou ACE inhibitory a C1-INH deficientní. Hereditární
angioedém (HAE) je klasifikován na HAE s deficiencí C1 in-
hibitoru (C1-INH-HAE) a bez něj. HAE bez deficience C1-
INH je dále členěn na podskupinu HAE s mutací FXII (FXII-
HAE) a podskupinu s neznámou příčinou (U-HAE).

C1 inhibitor je multifunkční inhibitor serinových proteáz
plazmy. Deficit C1-INH vede k aktivaci C1 složky komplementu
a produkci anafylaktických, chemotaktických a vazoaktivních
mediátorů, a tím ke zvýšení permeability cév a tvorbě otoků.
V biochemickém pohledu C1 inhibitor brání přeměně preka-
likreinu na kalikrein, a tím reguluje hladinu bradykininu. Bra-
dykinin je při deficienci C1 inhibitoru přítomen ve zvýšené
hladině a má zásadní význam pro vznik klinických projevů
HAE.

Odhadovaná prevalence C1-INH-HAE je 1:50 000 až 
1:100 000, v ČR by tedy mělo být přibližně 200 pacientů. V re-
gistrech je podchyceno 142 pacientů.

Od roku 2012 existuje pracovní skupina pro léčbu HAE při
ČSAKI. Péče o pacienty s HAE je u nás soustředěna do čtyř lé-
kových center – imunologických pracovišť FN U sv. Anny
v Brně, FN Motol, FN Hradec Králové a FN Plzeň.

Léčba zahrnuje profylaxi a léčbu akutních atak onemocnění.
V dlouhodobé profylaxi se užívá kyselina tranexamová (Exacyl)
či steroid danazol. Před plánovaným rizikovým výkonem (např.
operace, extrakce zubu, porod...) může být užita profylaxe krát-
kodobá, např. koncentrát C1 inhibitoru (Berinert P 500, Cin-

ryze 500 j). Akutní ataky HAE vyžadují rychlou intervenci,
užívá se blokátor bradykininového receptoru (Firazyr) či sub-
stituce C1-INH (Ruconest, Berinert P, Cinryze). Zásady léčby
HAE shrnulo i stanovisko pracovní skupiny z ledna 2016.5

Kontraindikace alergenové imunoterapie
podle doporučení zájmové skupiny AIT
při EAACI6

Prof. Radoslaw Gawlik představil výsledky práce zájmové sku-
piny AIT při EAACI, která hodnotila současnou literaturu (více
než 2 000 článků) a aktualizovala pokyny pro kontraindikace
AIT. Z výsledků práce této skupiny vyplývá řada závěrů pro
kontraindikace AIT: Špatně kontrolované a nekontrolované
astma je absolutní kontraindikací AIT, zatímco částečně kon-
trolované astma relativní kontraindikací. AIT může být apli-
kována u pacientů s dobře kontrolovaným astmatem. AIT by
měla být ukončena v případě rozvoje autoimunitního onemoc-
nění a je kontraindikována u pacientů s aktivním autoimunit-
ním onemocněním. Vzhledem k nedostatku informací je au-
toimunitní onemocnění v remisi relativní kontraindikací. Na
základě zvážení rizika vs. přínosu není stanovena kontraindi-
kace pro beta-blokátory u imunoterapie hmyzím jedem a je re-
lativní KI pro AIT s inhalačními alergeny. Je-li to možné, je
třeba nahradit ACE inhibitory alternativní léčbou u pacientů
s alergií na jed blanokřídlého hmyzu. AIT s inhalačními aler-
geny není kontraindikováno při užití ACE inhibitorů. Kardio-
vaskulární (KV) nemoci jako takové nepředstavují KI pro imu-
noterapii hmyzím jedem, ale jsou relativní KI pro AIT
s inhalačními alergeny. Stav KV onemocnění by měl být pečlivě
zvážen, nejlépe ve spolupráci s kardiologem. AIT není léčebnou
metodou u dětí do 2 let věku, u dětí ve věku 2–5 let by AIT měla
být zvažována jen v omezených případech. Infekce HIV se sou-
časnými CD4 nad 200 mikrolitrů je relativní KI pro AIT a ta
může být aplikována podle individuálního zvážení. Jakékoliv
stadium kategorie C infekce HIV (CDC 1993 klasifikace) je po-
važováno za absolutní KI. V těhotenství je kontraindikováno
zahájit AIT, ale doporučuje se pokračovat s dobře snášenou již
probíhající AIT v průběhu těhotenství, nutná je ovšem zvýšená
opatrnost.

Alergenová imunoterapie
u polysenzibilizovaného pacienta

Alergenová imunoterapie (AIT) je považována za jedinou kau-
zální léčbu alergie. Indikována je u pacientů s inhalační alergií
a alergií na jed blanokřídlého hmyzu zprostředkovanou speci-
fickými IgE protilátkami konkrétního prokázaného alergenu.
Na základě guidelines je indikována především u pacientů s mo-
nosenzibilizací. Většina pacientů v ambulancích alergologů je
však polysenzibilizovaných. Zkušenosti s AIT u polysenzibili-
zovaných pacientů uvedl ve své přednášce MUDr. Martin Hru-
biško z Bratislavy. Důkazy z recentních studií ukazují, že ani
tito pacienti nemusí být vždy vyřazeni z AIT. V případě indikace
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u polysenzibilizovaných pacientů upřednostňuje autor před-
nášky léčbu jednodruhovou vakcínou, případně dvěma vakcí-
nami, u pylových alergiků neužívá směsi obsahující více než
3 alergeny.

Sympozium společnosti Stallergenes
Přehled o situaci v distribuci přípravků společnosti Staller-

genes Greer přednesl na úvod sympozia Peter Tor, Regional
Vice President EMA této společnosti. Informoval, že v prosinci
2015 v důsledku chyby v implementaci nového řídícího systému
ve Francii bylo nutné na základě rozhodnutí registračních
úřadů ve Francii zastavit výrobu. V některých zemích vč. ČR
pak místní registrační úřady rozhodly o stažení výrobků. P. Tor
zdůraznil, že analýza stažených přípravků prokázala, že u žád-
ného z nich nebyla zpochybněna kvalita. Od března 2016 za-
počala opět výroba a distribuce, která je zaváděna postupně
podle schématu, který byl lékařům prezentován na sympoziu.
Současně bylo deklarováno, že na základě diskuse se specialisty
a odbornými společnostmi bude portfolio produktů Stallerge-
nes Greer aktualizováno. MUDr. Martin Hrubiško pak následně
prezentoval, jak aktualizace portfolia koresponduje s aktuálními
doporučeními léčby AIT.

Mepolizumab zřejmě již brzy i v ČR
Mepolizumab je humanizovaná monoklonální protilátka, jež
je indikována jako přídatná léčba těžkého refrakterního eozi-
nofilního astmatu u dospělých. Cílí na IL-5, což je významný
cytokin odpovědný za růst a diferenciaci, nábor, aktivaci a pře-
žití eozinofilů, a snižuje tak jejich aktivitu. Do současnosti bylo
ukončeno již několik klinických studií11, které prokazují pře-
devším signifikantní snížení četnosti exacerbací astmatu a zlep-
šení skóre symptomů (COSMOS, DREAM8, MENSA9), snížení
potřebné dávky orálních kortikosteroidů (SIRIUS10), a částečně
i zlepšení plicních funkcí.

V únoru loňského roku byla registrována EMA pro státy EU
pod firemním názvem Nucala. Aplikuje se injekčně jednou za
4 týdny. Jednání o úhradě z veřejného zdravotního pojištění
v ČR zatím probíhají.

Zkušenosti s užitím mepolizumabu u sekundárního hyper -
eozinofilního neklonálního syndromu s postižením horních
a dolních cest dýchacích, plic a srdce u mladého pacienta pre-
zentovala prof. Martina Vašáková.

Terapie chronické spontánní kopřivky
Přehledná přednáška MUDr. Miroslava Nečase, Ph.D. shrnula
klasifikaci kopřivky a blíže se věnovala schématu terapie chro-
nické spontánní kopřivky. Lékem první volby zůstávají podle
mezinárodních doporučení11 H1 antihistaminika, případně ve
zvýšené dávce. U pacientů nereagujících na antihistaminika se
nabízí nárazová krátkodobá léčba kortikoidy. Léčba imunosup-
resivními léky je vyhrazena těžkým refrakterním případům ne-
reagujícím na předchozí léčbu. Lze využít montelukast, cyklo-
sporin A, případně omalizumab (Xolair), který má od roku

2014 indikaci také pro léčbu chronické spontánní urtikarie
u dospělých a dětí od 12 let věku.

Substituční léčba hypogamaglobulinemií
Indikace imunoglobulinů jsou především v substituční léčbě
primárních a sekundárních hypogamaglobulinemií. Využívány
jsou jak v intravenózní (IVIG) tak i subkutánní formě (SCIG).
Vlastnosti, přednosti i nevýhody a možnosti využití obou forem
pro individualizaci léčby imunoglobuliny představil
MUDr. Tomáš Milota ve své přednášce v rámci sympozia spo-
lečnosti CSL Behring. Součástí jeho prezentace bylo i několik
kazuistik pacientů s různými typy imunodeficitů, kterým byl
SCIG Hizentra podáván v dvoutýdenních dávkovacích inter-
valech. Výsledkům Czech non-interventional study with rapid
push (CHHINSTRAP), která testovala spokojenost pacientů
s novým způsobem administrace přípravku Hizentra, byl vě-
nován závěr přednášky dr. Miloty.
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XX. konference pneumologické sekce ČAS
Podzimní pneumologická směs

Zpráva

Eva Kašáková

Pneumologická sekce České asociace sester oslavila v tomto roce 10 let od svého založení. Toto výročí jsme oslavili na XX. slavnostní
konferenci, kterou jsme pod názvem Podzimní pneumologická směs uspořádali 5. listopadu 2016 v krásném prostředí Noem Arch Res-
taurant a Design Hotel v Brně.

Konference se zúčastnilo 50 převážně pneumologických sester.
Na úvod konference přivítala zúčastněné sestřičky předsed-

kyně pneumologické sekce ČAS Eva Kašáková a zrekapitulovala
činnost sekce za dobu její existence a popřála jí do dalších let
hodně úspěchů.

Následoval krátký vstup zástupkyně prezidia ČAS Mgr. Jany
Zelenkové s informacemi především o připravované a dlouho
očekávané novele zákona 96/2004 Sb., která se zabývá vzdělá-
váním sester. Novela zákona prošla Sněmovnou ve druhém
čtení a s největší pravděpodobností bude platit od 1. září 2017.

Odbornou část konference zahájil MUDr. Vladimír Koblížek
(Plicní klinika, FN Hradec Králové), který nás seznámil se syn-
dromem akutní dechové tísně dospělých (ARDS), který vzniká
náhle, je doprovázen tachypnoí, těžkou hypoxemií, oboustran-
nými plicními opacitami a špatnou compliance plic. ARDS
vzniká z mnoha různých příčin. Nejčastěji vede k ARDS
trauma, resp. polytrauma s hemorhagickým šokem s nutností
krevních převodů, sepse, aspirace žaludečního obsahu, ale
ARDS může vzniknout i po inhalaci škodlivin, např. při požáru,
při popáleninách, tukové embolii, akutní pankreatitidě, akut-
ním jaterním selhání nebo po tonutí. Léčba spočívá v eliminaci
základního onemocnění nebo stavu, podpoře vitálních funkcí,
pacienti jsou napojeni na ventilační podporu, která zlepší vý-
měnu plynů a koriguje hypoxemii. Prognóza je vážná, umírá
50–70 % nemocných, většinou na sekundární infekce, selhávání
orgánů nebo na komplikace prolongované hospitalizace, pouze
u malé části nemocných je příčinou smrti respirační selhání.

Na MUDr. Koblížka navázala Mgr. Barbora Duchoňová
(Plicní klinika, FN Hradec Králové), která si připravila sdělení
ARDS z pohledu sestry. Seznámila nás s úlohou sestry při ven-
tilační terapii, která spočívá především v péči o průchodnost
dýchacích cest, sledování vitálních funkcí, klinických projevů,
ventilačních parametrů, dále aplikuje analgosedaci a medikaci
podle ordinace lékaře.

První dvě prezentace doplnila Romana Hniková ze stejného
pracoviště kazuistikou 80leté pacientky, u které byla pneumonie
příčinou vzniku ARDS. Pacientka byla před vznikem pneumo-
nie naprosto soběstačná, ale i přes intenzivní léčbu na KARIM
bohužel po 11 dnech umřela.

Dalším tématem v podzimní odborné směsi bylo stárnutí
populace a prodlužování lidského věku. Přednáškou Stárnutí

populace – stárnutí plic otevřel toto téma prim. MUDr. Viktor
Kašák (Lerymed Praha), který byl již tradičně odborným ga-
rantem konference. Uvedl, že v Česku žije 17 % seniorů nad 65
let (1,7 mil. osob) a je předpoklad, že v roce 2050 se počet seniorů
zvýší na 3 milióny. Zvyšuje se také doba dožití (průměrná délka
života lidí, kteří se v daném roce narodí), která byla v roce 2013
v Česku u mužů 75,2 roku a u žen 81,1 roku. Upozornil, že stár-
nutí není nemoc, ale proces, který vede ke zvýšené prevalenci
chronických nemocí. Z plicních nemocí se především jedná
o chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN), intersticiální
plicní procesy (IPF) a bronchogenní karcinom (BRCA).

Kazuistiku 86letého pacienta s astmatem si připravila Mo-
nika Macháčková (Lerymed Praha). Tento pacient je přes svůj
vysoký věk stále velice aktivní, jak fyzicky, tak psychicky, do-
držuje léčebný režim, ke své léčbě používá lék z inhalačního
systému Turbuhaler, má správnou inhalační techniku, astma
má pod kontrolou a vůbec ho neomezuje v životním stylu.

Druhým pólem astmatu u seniorů byla další kazuistika, kte-
rou si připravila Eva Kašáková (Lerymed Praha). Jednalo se
o 87letou pacientku s Alzheimerovou nemocí (AN). Tato pa-
cientka je klientkou Alzheimer centra (AC), je zcela nesoběs-
tačná a odkázaná na pomoc pečujících osob. Z obou prezen-
tovaných kazuistik vyplývá, že se díky prodlužování lidského
věku budeme stále častěji setkávat nejen se seniory, ale také
s pacienty s Alzheimerovou nemocí. Pro tyto pacienty je třeba
vybrat nejen vhodný lék pro léčbu astmatu, ale také vhodný
inhalační systém a ve správné inhalační technice teoreticky
i prakticky zaškolit pečující osoby, v případě pacientky s AN
všechny zaměstnance AC.

Na otázku „Jak udržet pacienty s chronickou obstrukční
plicní nemocí (CHOPN) aktivní?“, se pokusil odpovědět
MUDr. Koblížek. Upozornil, že pacienti s CHOPN jsou velmi
brzy velmi málo fyzicky aktivní, snižuje se jim tolerance fyzické
zátěže, což vede ke změně životního stylu, k dekondici a k únavě.
Aktivní pohyb a efektivní rehabilitace jsou u pacientů s CHOPN
vedle farmakologické léčby, zanechání kouření, léčení komor-
bidit a očkování součástí paušální léčby CHOPN. Vzestup fy-
zické aktivity pacientů s CHOPN zlepšuje prognózu nemoci
a významně snižuje mortalitu.

Dopolední blok zakončil MUDr. Karel Novotný (GSK), který
nás seznámil s výsledky průzkumu Critical Error Study, který
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porovnával kritické chyby ve správné inhalační technice inha-
lačních systémů Ellipta, Diskus, Aerosolový dávkovač, Turbu-
haler, HandiHaler a Breezhaler u pacientů s CHOPN.

Ve druhé části odborného programu se k mikrofonu vrátil
primář Kašák a seznámil nás s hyperventilačním syndromem
(HVS). HVS je definován jako náhle vzniklá dušnost při ne -
adekvátní hyperventilaci spojené se strachem a většinou jím
i vyvolané, úzkostí nebo stresem při absenci jiných patofyzio-
logických abnormalit. Podmínkou správné léčby je správná dia -
gnóza. Vždy je nutno vyloučit postupně se rozvíjející plicní
onemocnění. Pacient vnímá HVS jako život ohrožující one-
mocnění, proto je nutný empatický přístup zdravotníků. Pokud
se jedná o samotný HVS, bez patologické příčiny, základem
léčby je zpětné dýchání do papírového nebo polyethylenového
sáčku a k úpravě stavu dojde za 5–10 min.

Následovalo sdělení MUDr. Martiny Šterclové (Pneumolo-
gická klinika TN Krč Praha), která si pro nás připravila prezen-
taci o intersticiálních plicních procesech (IPP). Uvedla, že IPP
jsou heterogenní skupinou chorob, charakteristických různou
měrou zánětlivého a/nebo fibrotického postižení plicního pa-
renchymu a intersticia. Nejčastějšími příznaky jsou námahová
dušnost, kašel, snadná unavitelnost a hemoptýza. Pacienti s po-
dezřením na nějaký IPP by měli být odesláni ke stanovení dia -
gnózy a event. léčbě do center pro IPP. Možnosti farmakolo-
gické i nefarmakologické léčby i prognóza onemocnění se
odvíjejí podle přesného stanovení typu IPP.

Následovala kazuistika 80letého pacienta s intersticiální
plicní fibrózou, kterou prezentovala Mgr. Jana Kollarová (Plicní
klinika FN Hradec Králové).

V odborném programu odpoledního bloku pokračovala Jana
Chrudimská (Dětská klinika Nemocnice Na Bulovce), která si
pro nás připravila sdělení o bronchopulmonální dysplazii
(BPD). BPD je chronické onemocnění plic nedonošených dětí
s nízkou porodní hmotností, je charakteristické redukcí růstu

alveolů a sníženou vaskularizací, s typickým RTG obrazem plic.
Ošetřovatelská péče o děti s BPD spočívá v zajištění průchod-
nosti dýchacích cest pomocí odsávání, polohování, vibračních
masáží a inhalací. Je třeba o děti pečovat šetrně a předcházet
komplikacím. Velmi zajímavá přednáška byla doplněna kazu-
istikami předčasně narozených dvojčat, u kterých byla diagnos-
tikována BPD.

Poměrně závažnému medicínsko-eticko-multikulturnímu
problému se ve své přednášce s názvem Na co vše má pacient
právo? věnovala Mgr. Jana Zelenková (Pneumologická klinika
FN Motol). Prezentovala kazuistiku 54leté nesvéprávné paci-
entky romského etnika s plicní diagnózou ACOS (asthma-chro-
nic obstructive pulmonary disease overlap syndrome), opako-
vaně hospitalizované na plicní klinice. Pacientka se při
hospitalizacích chová velmi problematicky, nedodržuje léčebný
režim, odmítá se nechat vyšetřit, odmítá léčbu, kouří i na pokoji,
chová se agresivně ke zdravotníkům i pacientům, svévolně pře-
rušuje hospitalizaci a vzápětí přivolává Rychlou záchrannou
službu (RZS) a nechá se znovu hospitalizovat. Naštěstí takových
extrémně problematických pacientů nemáme mnoho, ukončila
svou přednášku i celý odborný program konference Mgr. Ze-
lenková.

Konference přinesla nejen mnoho odborných témat a zku-
šeností z praxe, ale byla i milým setkáním pneumologických
sester a důstojnou oslavou 10 let činnosti pneumologické sekce
ČAS.

Eva Kašáková
LERYMED
Mašovická 479/17
142 00 Praha 4
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Italský lékař Carlo Urbani se do historie světové medicíny vý-
znamně zapsal v souvislosti s objevením choroby SARS (syn-
dromu akutního respiračního selhání).

Carlo Urbani se narodil v Castelplanio u Ancony. Později
pracoval jako odborník na infekční choroby pro Světovou zdra-
votnickou organizaci (WHO) a působil ve vietnamské Hanoji.
V polovině února 2003 se drobná noticka v týdenním zpravodaji
WHO „Weekly Epidemiological Record“ zmiňovala o záhadné
infekci dýchacích cest, která se vyskytla v provincii Kuang-tung
v jižní Číně. Postihla 305 osob a zavinila smrt pěti lidí.

A právě o týden později telefonoval doktor Carlo Urbani do
regionální kanceláře WHO pro západní Tichomoří. Ve fran-
couzské nemocnici v Hanoji propukla znepokojivá a neidenti-
fikovatelná choroba, která byla příčinou vážných symptomů
připomínajících zápal plic a několika úmrtí, zvláště mezi ne-
mocničním personálem. Jedním z klíčových pacientů v tomto
příběhu byl čínsko-americký podnikatel Johnny Chen, který
byl přijat do nemocnice 26. února 2003.

Doktor Carlo Urbani se do poslední chvíle staral o nakažený
personál a neúnavně v laboratoři sledoval virus, aby mohl po-
psat příznaky nového onemocnění. Na jeho obětavost vzpomí-
naly ještě dlouho nejen přeživší zdravotní sestry, ale i rodiny
těch, kteří bohužel zemřeli.

Mary Dobsonová ve své obsáhlé publikaci nazvané Nemoci
uvádí, že po třech týdnech řešení krize po dobu 24 hodin denně
odcestoval doktor Urbani 11. března 2003 na lékařskou konfe-
renci do thajského Bangkoku. Po příjezdu se necítil dobře a sdě-
lil příteli, který na něj čekal, aby se ho nedotýkal a přivolal zá-
chranku. Byl umístěn na jednotku intenzivní péče na izolaci
a 29. března 2003 zemřel na příznaky onemocnění, které po-
máhal objevit.

Souvislost mezi zprávou o nezvyklém „atypickém zápalu
plic“ z Číny a smrtí doktora Urbaniho se zdála být WHO po-
dezřelá. Zprávy o podivné nové chorobě začaly přicházet
z Hongkongu, Singapuru, kanadského Toronta i z Číny a Ha-
noje. Dne 15. března 2003 podnikla generální ředitelka WHO
Gro Harlem Bruntlandová (*1939) neobvyklý krok a upozor-
nila svět na hrozbu nové nemoci. Současně vydala naléhavé va-
rování před cestováním.

Vraťme se ještě na chvíli k tomu, co celé této záležitosti před-
cházelo. SARS pravděpodobně nepropukl v únoru 2003, ale už
v listopadu 2002 v Číně. V mezičase zůstala novost a potenciální
závažnost choroby nerozpoznána. Prvním případem byl prav-
děpodobně mladý muž z města Fu-šan v Číně. Byl přijat 16. lis -
topadu 2002 do Fušanské lidové nemocnice s neobvyklou cho-
robou dýchacích cest. Jak a proč se chorobou nakazil zůstává
záhadou. Mladý muž se uzdravil a byl z nemocnice propuštěn,
ale podobně jako v mnoha dalších případech, které měly ná-
sledovat, zahájil trasu infekce, která se rychle rozšířila po Číně
i Hongkongu a poté po zbytku světa.

Složitý sled následují-
cích událostí dala
WHO dohromady na
jaře 2003. Závěr, který
z toho vzešel, zněl, že
u mnoha jednotlivých
případů bylo šíření in-
fekce na ostatní ome-
zeno, ale určitý počet
tzv. „superšiřitelů“ byl
s to přenášet SARS zne-
pokojujícím tempem

a na neúměrně vysoký počet lidí, kteří pak roznášeli virus dále
po světě. Cestu nové choroby dramaticky popisuje již zmíněná
Mary Dobsonová a čte se podobně jako napínavý detektivní
příběh.

V Číně byl prvním „superšiřitelem“ Čou Cuo-feng, obchod-
ník s mořskými plody, který se nemocí nakazil koncem ledna
2003 ve městě Kuang-čou v provincii Kuang-tung. Nejenže sta-
čil nakazit personál a pacienty ve třech nemocnicích (na zdra-
votníky připadlo nakonec 20 % všech případů SARS), ale pře-
nesl nemoc také na Liua Ťian-luna, postaršího profesora
nefrologie. Profesor a jeho manželka odcestovali 21. ledna 2003
do Hongkongu a ubytovali se v 9. poschodí hotelu Metropole.
Devět dnů nato byl profesor mrtvý. Do konce února se nakazilo
několik návštěvníků hotelu, kteří bydleli v devátém poschodí.
Někteří byli přijati do nemocnice v Hongkongu, ale další, kteří
netušili, že jsou nemocní, navštívili své rodiny na hongkong-
ském sídlišti v Amoy Gardens (v jednom z bloků tohoto sídliště
onemocnělo 320 lidí), zatímco další odletěli do Vietnamu, Sin-
gapuru či Toronta.

V kanadském Torontu umřela v březnu 2003 žena, která
bydlela také v Hongkongu v hotelu Metropole na chorobu, která
se později projeví jako SARS. Její syn se rovněž nakazil SARS
a také umřel, přičemž předtím nakazil řadu lidí po celé kanad-
ské provincii Ontario.

Již jmenovaný Johnny Chen byl jednou z oněch smolařských
obětí „superšiřitelů“. Chen, čínsko-americký podnikatel ze
Šanghaje, byl na cestě do Hanoje, na níž se zastavil v hotelu
Metropole v Hongkongu; byl ubytován v 9. poschodí. Když do-
razil do Hanoje, onemocněl symptomy připomínajícími zápal
plic a 25. února byl přijat do Francouzské nemocnice. Personál
a pacienti v nemocnici se poté nakazili. Mezi postiženými byl
i doktor Carlo Urbani, který poprvé upozornil WHO na po-
tenciální závažnost této nové choroby. Johnnyho Chena převezli
příbuzní zpátky do Hongkongu, kde 13. března na izolaci zem-
řel.

Dne 17. března 2003 zorganizovala WHO celosvětovou ko-
operativní iniciativu, v jejímž rámci byli svedeni dohromady
někteří přední mikrobiologové, virologové, kliničtí lékaři a epi-
demiologové. Vědci spolu denně korespondovali za pomoci te-
lemostů a zabezpečených stránek na internetu. Dělili se o svá
zjištění a vyměňovali si nápady. Do začátku dubna 2003 se uká-
zalo, že smrtící patogen je zcela nový „koronavirus“, který nebyl
nikdy předtím zjištěn u lidí ani u zvířat. Ironií je, že SARS patří
do stejné rodiny jako nejrozšířenější a nejneškodnější onemoc-

Kapitoly z historie
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nění na světě – obyčejné nachlazení. Šířil se stejně – především
kapénkovou nákazou.

Doplňme, že pandemie choroby SARS docestovala rychle
na každý kontinent v celém světě a infikovala přes 8 000 lidí ve

29 státech, z nichž více než 700 zemřelo (v květnu a červnu při-
bývalo denně zhruba 200 nových případů). A pak – do července
2003 pandemie SARS zjevně pominula.

Mgr. Josef Švejnoha

Respiratory Forum 2016
V pátek 25. 11. a v sobotu 26. 11. 2016 v Praze proběhl druhý ročník odborné kon-
ference Respiratory Forum 2016. Letošního ročníku se zúčastnilo více než 200
odborníků (alergologů a pneumologů z České a Slovenské republiky). Další mohli
sledovat moderní online přenos z jednání na internetových stránkách www.respi-
forum.cz. V duchu interaktivity bylo i využití aplikace Sli.do, s níž aktivně
pracovala více než polovina přítomných a která umožnila lékařům okamžitě rea-
govat a komentovat probíhající přednášky, pokládat dotazy i odpovídat na řadu
anketních otázek, které byly součástí odborných prezentací.

Letošní konference nabídla mezioborový pohled na problematiku astmatu
a kašle. Páteční program se soustředil na tematiku astmatu, která byla probrána
v rámci čtyř přednášek. Přítomní byli obeznámeni s výsledky aktuální dotazníkové
studie FOSCA, jež mapovala současnou úroveň diagnostiky a léčby astmatu
v České republice. Dále byly z širšího pohledu představeny nejnovější poznatky
o astmatu s ohledem na jeho vývoj od dětského věku až po dospělost. Přednáška
„Užívá Váš pacient léky, které mu předepíšete?“ přinesla mimořádně nezvyklý
pohled na reálnou situaci v užívání léků pacienty. Zazněla i specializovaná před-
náška o biologické léčbě obtížně léčitelného astmatu, která představila přínos
připravovaných nových přípravků v této oblasti.

Sobotní program
byl věnován multio-
borovému pohledu
na kašel. Přednáše-
jící se soustředili na
diagnostiku kašle
a nejnovější prak-
tická doporučení
v této oblasti. Kromě
klinického pohledu
na chronický kašel zaujala rovněž přednáška věnovaná pato-
fyziologii. Zájem vzbudila i prezentace o mimojícnových pro-
jevech refluxní choroby. Jako další aspekt problematiky kašle
byly infektologem prezentovány infekční příčiny kašle a jeho
léčba. Cyklus přednášek zakončil přehled současných i vyví-
jených farmakoterapeutických možností v léčbě kašle.

Konferenci Respiratory Forum 2016 zorganizovala společ-
nost Teva Pharmaceuticals CR, s. r. o., ve spolupráci s Českou
společností alergologie a klinické imunologie a Českou 
pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP. 
Více informací i plný obsah přednášek je k dispozici na
www.respiforum.cz.

z tiskové konference

Obr. 2: „Tematika letošní konference Respiratory Forum
2016 doplněná o inovativní technologie a přístupy vychá-
zela z celoroční komunikace s předními odborníky
v respirační medicíně i z přání účastníků předchozího roč-
níku konference. Věříme, že takováto mezioborová setkání
jsou cestou, která bude pro lékaře představovat silný edu-
kační potenciál a příležitost k odborné diskusi,“ doplnila
Beáta Melichová, PR specialista společnosti Teva.

Obr. 1: „Těší mne narůstající zájem
o konferenci Respiratory Forum, kte-
rou považuji za velmi kvalitní
a profesionální příležitost ke vzdělá-
vání i k budování odborné diskuse
mezi pneumology i alergology navzá-
jem, což je pro naši praxi důležité,“
řekl doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.,
z Kliniky pneumologie a ftizeologie
Fakultní nemocnice v Plzni, který
předsedal pátečnímu bloku zaměře-
nému na Astma pro rok 2017.
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