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Úvodní slovo

Vážení kolegové, milí přátelé,
dnes netradičně přicházím s úvodním slovem sborníku abstrakt nikoli pouze tradiční
akce Pneumologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, tj. Setkání pneu-
mologů a hrudních chirurgů v Emauzích, ale setkání daleko významnějšího. A tím
je III. Kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti, který takto do sebe
zavzal nejen tradiční Setkání pneumologů a hrudních chirurgů, ale také Tománkovy
dny.

Děkuji Vám všem, kteří jste aktivně přispěli ke zdárnému průběhu akce ať už or-
ganizačně nebo odbornými příspěvky. Také děkuji všem, kteří jste přišli poslouchat
a diskutovat. A děkuji sponzorům za laskavou a velkorysou podporu. Díky ní můžeme
během tří dnů využít pohostinnosti hotelu Diplomat a strávit spolu příjemné chvíle
při přednáškách, setkáních a kulturních akcích.

Odbornou náplň III. Kongresu ČPFS tvoří tři základní bloky, a to blok lékařů, blok
sester a blok Tománkových dnů. Abstrakt přišlo velké množství, takže věřím, že si
každý najde ty své přednášky. Témata zahrnují opravdu celou oblast pneumologie, od
plicních zánětů, přes nádory, problematiku hrudních operací, transplantací, intersti-
ciálních procesů, blok funkčního vyšetření, a to vše ve sděleních lékařů i sester. Nově
bude zařazen blok ambulantních pneumologů a pokračovat bude nově zavedená tradice bloku mladých pneumologů, Pneumo 35.
Nejlepší přednášky se dočkají ocenění, a to jak v kategorii lékařů, tak v kategorii sester a mladých lékařů. Můžeme se těšit i na zahraniční
hosty, jejichž přednášky uslyšíte v jednotlivých specializovaných blocích.

Problematika plicních nemocí je velice široká a celosvětově se jí dostává zasloužené pozornosti. Česká pneumologie a pneumochirurgie
jsou na velice dobré úrovni a ve srovnání se světem se vůbec nemusíme stydět za to, co umíme a jak plicní lékařství děláme. Velmi by
nám prospělo, kdybychom vyjadřovali hrdost na náš obor a nepodléhali malomyslnosti a nihilismu, zvláště v době, kdy plicní lékařství
musíme hájit proti prapodivným snahám o nelogické a nekoncepční změny postgraduálního vzdělávání.

Milí přátelé, věřím, že kongres přispěje nejen k tomu, abychom se vzdělávali, ale abychom si uvědomili, jak je plicní lékařství
krásným velkým oborem a abychom si jej vážili a provozovali jej s láskou a úctou k němu, k nám i k našim pacientům.

Těším se na setkání s Vámi všemi
Martina Vašáková
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III. Kongres České pneumologické 
a ftizeologické společnosti ČLS JEP

XXI. Setkání pneumologů
V. Společné setkání pneumologů a pneumochirurgů
XIII. Tománkův den bronchologie.

2.–4. června 2016, Diplomat Hotel Prague

čtvrtek 2. června 2016
sál Prague A+B+C+D

16.00–16.15 Slavnostní zahájení
předsedající: Z. Beneš,  J. Mrkvičková, V. Kolek, V. Hytych, M. Vašáková, 
K. Cvachovec/A. Šteflová

16.15–16.45 Předání ocenění
předsedající: K. Cvachovec/A. Šteflová, V. Kolek, F. Salajka

16.45–18.30 Slavnostní přednášky
předsedající: V. Kolek, J. Skřičková, H. Dvořáková, M. Vašáková

Obor pneumologie a ftizeologie včera a dnes
Jak jsme pokročili v kontrole TB v ČR v posledním století
V. Kolek
Rakovina plic včera a dnes
J. Skřičková
Obstrukční nemoci v posledních 100 letech – od astmatických 
cigaret a Yastylu k biologické léčbě
L. Fila
Plicní fibróza – jak jsme ji znali v minulém století 
a jak ji známe teď?
M. Vašáková
Pneumologie včera a dnes z pohledu ošetřovatelství
H. Dvořáková

18.00–18.15 Přehled činnosti ČIPA, ČOPN, ČARO
18.15–18.30 Křest knihy ,,Praktická plicní chirurgie“

pátek 3. června 2016
sál Belvedere

8.00–10.15 Zánětlivá onemocnění plic
předsedající: I. Solovič, G. Krákorová

Plicní aspergilové syndromy – diagnostika a léčba
J. Haber
Chronická plicní aspergilóza
M. Vašáková, J. Haber
Chronická aspergilóza
A. Vlachová
Rezistentní formy tuberkulózy ve světě a v České republice
I. Hricíková, M. Vašáková, E. Kopecká
Invazivní pneumokoková onemocnění, pneumonie a sepse
G. Krákorová, T. Bergerová, D. Havel
Netuberkulózní mykobakteriózy – dlouhodobé zkušenosti 
FN Olomouc
S. Losse, V. Lošťáková, V. Kolek, Y. Lovečková
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Chřipková pneumonie na začátku roku 2016 na Klinice 
plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Olomouc
A. Křenková, P. Jakubec, V. Kolek
Poznámky k chirurgické léčbě TBC
V. Hytych, E. Kopecká, P. Horažďovský, A. Tašková, I. Hricíková, 
Z. Konopa, R. Pohnán, K. Česlarová, M. Vašáková
Kontrola tuberkulózy na Slovensku
I. Solovič

10.30–12.20 CHOPN a astma partner bloku
předsedající: F. Salajka, J. Zatloukal

Duální bronchodilatace očima nemocných
F. Salajka
An approach to the management of severe asthma
L. Fleming
Dynamická analýza chůze během přírůstkového kyvadlového testu chůzí (ISWT) u nemocných 
s těžkým CHOPN a kontrolním souborem zdravých osob – PHAETON STUDY
K. Neumannová, Z. Svoboda, J. Hodonská, V. Sedlák, J. Zatloukal, M. Plutinský, V. Koblížek
Chronická obstrukční plicní nemoc seniorů a bílý osmihrotý kříž
V. Šnorek
Bronchiální zánět a klinické projevy u pacientů s chronickým kašlem způsobeným gastroezofageálním 
refluxem
J. Zatloukal, V. Kolek
Hladiny pepsinu v respiračních sekretech, 24 hodinová pHmetrie a impedance jícnu, respirační choroby 
a možnosti fyzioterapie
M. Pešek

13.20–14.50 CHOPN partner bloku
předsedající: R. Tkáčová, V. Koblížek

Manažment chronickej obštrukčnej choroby pľúc v centrálnej a východnej Európe – Štúdia POPE
R. Tkáčová, V. Koblížek, J. Švancara v zastúpení investigátorov štúdie POPE
Is monotherapy in COPD obsolete? Experience from abroad
R. Dahl
Vývoj klinických fenotypů – prospektivní sledování pacientů s těžkým CHOPN 
(Česká CHOPN databáze)
V. Koblížek, B. Novotná, M. Svoboda, M. Plutinský, J. Zatloukal, P. Popelková, B. Šnelerová, M. Majerčiaková, 
L. Heribanová, O. Sobotík, P. Musilová, K. Brat, E. Voláková, J. Švancara, K. Hejduk

14.50–16.05 Intenzivní péče v pneumologii
předsedající: P. Jakubec, L. Stehlík

Méně častá příčina těžkého respiračního selhání
P. Jakubec, O. Fischer, A. Křenková, I. Grygárková, V. Kolek
Intenzivní a akutní pneumologická péče v České republice v roce 2016
P. Jakubec
Sedm let pneumologické JIP
L. Stehlík, P. Paluch, J. Smetanová

16.20–18.05 Funkční diagnostika, předoperační vyšetření a odhad perioperačního rizika u plicních nemocí
předsedající: J. Chlumský, V. Zindr

Funkční vyšetření před chirurgickými výkony
J. Chlumský
Klidová tenze CO2 ve vydechovaném vzduchu predikuje pooperační plicní komplikace u pacientů 
podstupujících torakotomii
K. Brat, Z. Tóthová, A. Tašková, J. Skřičková, V. Šrámek, M. Vašáková, Z. Merta, P. Homolka, I. Čundrle ml.
Předoperační vyšetření a příprava pneumologického pacienta před operacemi
M. Vašáková
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Spirometrie – od teorie k praxi
J. Chlumský
Spirometrie – stručné kazuistiky
J. Chlumský
Kam dál s dlouhodobou domácí oxygenoterapií?
J. Chlumský
Kontrola kvality ve funkčním vyšetřování
V. Zindr

sál Prague A+B

8.00–9.00 XIII. Tománkův den bronchologie – Diagnostická bronchoskopie + ROSE
předsedající: P. Žáčková, J. Pozniak

Bronchoalveolární laváž (BAL) a vyšetření bronchoalveolární tekutiny (BALT) u infekčního postižení plic
J. Skřičková, M. Tomíšková, V. Herout
ROSE – význam, indikace a výtěžnost vyšetření
P. Žáčková
Za hranicí viditelného. Výtěžnost bronchoskopie při negativním intrabronchiálním nálezu 
na našem pracovišti
J. Šimovič, J. Votruba
Transbronchiální biopsie v diagnostice akutní celulární rejekce po transplantaci plic – naše zkušenosti
J. Pozniak, J. Kolařík, J. Šimonek, M. Chadimová, R. Lischke

9.00–10.15 XIII. Tománkův den bronchologie – Nové metody v bronchologii
Předsedající: I. Majer, V. Kolek

Kryobiopsie v diagnostice intersticiálních plicních procesů
M. Vašáková, R. Matěj, L. Stehlík, Š. Lefnerová
Transbronchiální kryobiopsie na 1. klinice TRN VFN v letech 2013–2015
J. Votruba, J. Šimovič, J. Kaláb, H. Bartáková
Endobronchiální chlopně a spigoty v nestandardních indikacích
H. Bartáková, J. Kaláb, J. Šimovič, J. Votruba
Komplikace kryo a forceps transbronchiální plicní biopsie
L. Hajdová, M. Sova, V. Kolek, P. Jakubec, J. Kultan, S. Losse, A. Václavík, J. Zatloukal
Mutačné analýzy EGFR z bronchiálnych sterov u pacientov s NSCLC
I. Majer, H. Novosadová, P. Hlavčák, J. Demian
Elektromagneticky navigovaná bronchoskopie v diagnostice malých periferních plicních lézí: 
prospektivní studie
J. Zatloukal, V. Kolek, P. Jakubec

10.30–11.30 XIII. Tománkův den bronchologie – Stenózy velkých dýchacích cest
předsedající: M. Marel, L. Stehlík

Biodegradabilní stenty v léčbě stenóz trachey, naše výsledky v letech 2013–2015
L. Stehlík, V. Hytych, M. Vašáková
Benigní stenózy velkých dýchacích cest 2014–2015
M. Trefný, F. Petřík, M. Marel, A. Vlachová, J. Kotrbová, D. Rakita, L. Fila
Výsledky péče o nemocné s maligními stenózami velkých dýchacích cest 2014–2015
M. Trefný, F. Petřík, M. Marel, A. Vlachová, J. Kotrbová, D. Rakita, L. Fila
Aplikace Y stentů – dlouhodobé vyhodnocení ověřené metody
V. Kolek, R. Zitová, M. Boháčová, K. Pospíšilová, M. Jurková, H. Bartošová

11.30–12.20 XIII. Tománkův den bronchologie – ,,Jak se co dělá“ – videa
předsedající: J. Votruba, M. Vašáková

Pleurální diagnostické a paliativní techniky v klinické medicíně
J. Votruba, J. Šimovič, P. Zemanová
Nenádorové těsné stenózy až obliterace trachey. Existují endoskopická řešení?
M. Vašáková, Š. Lefnerová, L. Stehlík, V. Hytych, T. Tyll
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13.20–16.05 Intersticiální plicní procesy + sarkoidóza
předsedající: M. Šterclová, M. Doubková

Lung shrinkage syndrome
V. Müller
Kdy léčit a kdy neléčit pacienta se sarkoidózou
M. Šterclová, M. Vašáková
Nekrotizující sarkoidní granulomatóza: naše poznatky
V. Lošťáková, V Kolek, M. Žurková, T. Tichý, F. Čtvrtlík, E. Kriegová
Mezioborová spolupráce při stanovení diagnózy u nemocných s intersticiálními plicními procesy – 
zkušenosti z Plicní kliniky v Olomouci
F. Čtvrtlík, Z. Tüdös, V. Kolek, M. Žurková, V. Loštáková, T. Tichý, J. Škarda, E. Kriegová
Vliv demografických parametrů, plicních funkčních ukazatelů a HRCT skóre na přežití 
a klinický průběh pacientů s IPF – analýza Českého registru IPF
M. Doubková, J. Švancara, M. Svoboda, M. Šterclová, V. Bartoš, M. Plačková, L. Lacina, M. Žurková, I. Binková, 
R. Bittenglová, V. Lošťáková, L. Šišková, R. Tyl, P. Lisá, H. Šuldová, F. Petřík, J. Pšikalová, V. Řihák, T. Snížek, P. Reiterer, 
J. Homolka, P. Musilová, J. Lněnička, P. Palúch, R. Hrdina, R. Králová, H. Hortvíková, D. Doležal, J. Skřičková, 
J. Strenková, M. Vašáková
Idiopatická plicní fibróza. Role časné diagnózy a multidisciplinárního teamu v dalším osudu pacientů. 
Registr EMPIRE
M. Vašáková, M. Šterclová, P. Palúch, J. Anton, J. Votrubová, R. Matěj
Historie idiopatické plicní fibrózy a její léčby
J. Homolka
Klinický obraz amiodaronové pneumonitidy v letech 2010–2015
J. Homolka, A. Slováková, J. Votruba
Jak nám srdce zamotalo hlavu
M. Šterclová, P. Žáčková, Z. Vodička, M. Vašáková
Vliv plicní rehabilitace na snížení únavy u nemocných s idiopatickou plicní fibrózou – kazuistiky
K. Neumannová, M. Žůrková, V. Lošťáková

16.20–17.30 Mezioborová spolupráce a psychologická intervence partner bloku
předsedající: M. Trefný, H. Al-Hiti

Není plicní hypertenze příčinou dušnosti našeho pacienta?
H. Al-Hiti, V. Melenovský, J. Kautzner
Kouření u pacientů s OSA a behaviorální psychoterapie
M. Trefný
Sdělování nepříznivých zpráv – dá se na tom něco vylepšit?
B. Čepická

17.30–18.00 Sekce ambulantních pneumologů
předsedající: V. Bártů, I. Čierna Peterová

Význam vyšetřování TB kontaktů
V. Bártů, M. Vaňková
Sekce ambulantních pneumologů – O nás
I. Čierná Peterová

sál Prague C+D

8.00–10.15 Sekce NLZP – Ambulantní péče v penumologii. Tuberkulóza jako stále aktuální onemocnění
předsedající: R. Zittová, R. Michalíčková

Centrum pro léčbu deficitu alfa 1 antitrypsinu
J. Kamarýtová
Dětské astma v ordinaci pneumologa
E. Kašáková
Astma u obézního pacienta po bariatrické operaci – kazuistika
M. Macháčková
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Vážně i nevážně o kouření
H. Dvořáková
Léčba tuberkulózy v dějinách lidstva
J. Semínová, H. Dvořáková
Pooperační ošetřovatelská péče při diagnóze suspektní TBC z pohledu hrudní chirurgie
J. Haisová, Z. Žáková, J. Zvonková, J. Ševčíková, K. Novotná

10.30–12.20 Sekce NLZP – Zajímavé kazuistiky pacientů s respiračními chorobami
předsedající: J. Hrušková, M. Martínková

Gravidní pacientka s H1N1 chřipkou A (kazuistika)
A. K. Nečasová, A. Sotolářová
Kazuistika pacienta s pleuropneumonií
T. Hormandlová
Bronchogenní karcinom – ošetřovatelská kazuistika
J. Machýčková, K. Sedláčková
Specifika ošetřovatelské péče o pacienta s malobuněčným karcinomem plic
E. Becisová, D. Lánová
CHOPN a endobronchiální volum-redukce (BVR) – kazuistika
J. Machýčková
Endobronchiální intervence – kazuistika pacientky s karcinoidem
I. Proroková

13.20–14.20 Sekce NLZP – Intenzivní péče v pneumologii
předsedající: E. Kašáková, K. Štefaničová, I. Bobovská

Masivní hemoptýza v intenzivní péči
J. Smetanová, K. Justová, P. Paluch, M. Vašáková
Masivní hemoptýza – kazuistiky
K. Justová, J. Smetanová, P. Paluch, M. Vašáková
Fyzioterapie na JIP pneumologické kliniky TN
Š. Novotná, J. Wilczková
Neinvazívna ventilačná liečba – cesta aplikácie
A. Schejbalová

14.20–16.05 Sekce NLZP – Mezioborová spolupráce + bronchologie
předsedající: E. Kašáková, K. Štefaničová, I. Bobovská

Spolupráce pneumologické kliniky, oddělení hrudní chirurgie a IKEM
M. Martínková
Kryobiopsie
I. Bobovská
Videoasistovaná torakoskopická lobektomie pomocí 3D techniky
M. Převrátilová, T. Pečená
Aplikace Y stentů – úloha bronchologické sestry
R. Zittová, V. Kolek, M. Boháčová, K. Pospíšilová, M. Jurková, V. Krugová
Miniinvazivní hrudní chirurgie
R. Michalíčková, M. Pröschlová
Využití biodegradabilního stentu v bronchologii
M. Martínková

16.20–17.35 Sekce NLZP – Spánkové poruchy, CHOPN, transplantace, mezioborová spolupráce
předsedající: H. Dvořáková, R. Michalíčková

Spánková apnoe
K. Sosnovcová
Deprese u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí
J. Hrušková
Předtlansplantační vyšetření
S. Nebřenská, J. Machýčková
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Komplexní péče o nemocného s hrudním drénem
K. Štefaničová
Mezioborová spolupráce
M. Pröschlová

17.35–17.45 Zakončení sekce NLZP a ocenění nejoriginálnějšího sdělení v sekci NLZP

sobota 4. června 2016 – sál Prague A+B

8.25–10.25 Pneumoonkologie partner bloku 
předsedající: M. Pešek, L. Havel

Komu a jak nabízet adjuvantní chemoterapii u NSCLC
V. Kolek
Malobuněčný karcinom plic – doporučené postupy a perspektivy v diagnostice a v terapii
M. Pešek
Udržovací léčba pemetrexedem v ČR u 164 nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC)
J. Skřičková, Z. Bortlíček, K. Hejduk, M. Pešek, V. Kolek, I. Grygárková, L. Koubková, M. Černovská, M. Tomíšková, 
J. Roubec, L. Havel, F. Salajka, M. Zemanová, M. Šatánková, D. Sixtová, M. Marel
Brachyterapie a její místo v léčbě bronchogenního karcinomu: 20 let zkušeností
J. Zatloukal, V. Kolek, A. Václavík, P. Jakubec, S. Losse, J. Kultan
Novinky v léčbě NSCLC
L. Havel
Solitární fibrózní tumory – méně obvyklé neoplazie pohrudniční dutiny
Š. Vejvodová, V. Špidlen, P. Mukenšnabl, G. Krákorová, J. Vodička
První zkušenosti s podáváním Nivolumabu u nemocných s nemalobuněčnými karcinomy plic
M. Pešek, G. Krákorová, J. Důrová
Zkušenosti s cílenou léčbou nemalobuněčného karcinomu plic na našem pracovišti
M. Černovská

10.40–12.20 Pneumo 35
předsedající: M. Sova, M. Kolbeková

Biopsie pod USG kontrolou
R. Šimek
Diagnostika a staging pľúcnych nádorov – EBUS alebo mediastinoskopia?
R. Rindoš, P. Vítková, P. Vaník, J. Krbec
Zastoupení hladin cytokinů v bronchoalveolární laváži pacientů s fibrotizujícími i diopatickými 
intersticiálními pneumoniemi ve srovnání se skupinou fibrotizujících intersticiálních pneumonií 
doprovázejících systémová onemocnění pojiva
M. Kolbeková, M. Šterclová, J. Anton, P. Paluch, M. Smětáková, J. Skibová, M. Vašáková
Adherence k terapii obstrukční spánkové apnoe pomocí kontinuálního přetlakového dýchání – 
observační longitudinální studie
M. Sova, Z. Vališová, M. Hobzová, V. Kolek
Beta-blokátory a chronická obstrukční plicní nemoc
M. Sova, M. Kamasová, J. Václavík, E. Sovová, L. Hajdová, V. Kolek
Výsledky mutační analýzy genu pro EGFR a efekt léčby pacientů s mutacemi EGFR na KNPT FN Brno 
v letech 2010–2015
O. Venclíček, P. Venclíčková, J. Skřičková, B. Robešová, D. Dvořáková, S. Richter
Akutní stavy v pneumoonkologii – perikardiální výpotek a srdeční tamponáda
M. Šatánková, O. Venclíček, M. Tomíšková, J. Skřičková
Pentaplicita tumorů – kazuistika
P. Smičková, J. Kulísková, V. Kolek

sál Bevedere

8.00–10.25 Hrudní chirurgie a transplantace
předsedající: V. Hytych, J. Šimonek
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Výsledky léčby u pacientů s NSCLC a pooperačně zjištěným postižením N2 uzlin
P. Horažďovský, A. Tašková, M. Černovská, V. Hytych, M. Vašáková
VTS/VATS operace – naše zkušenosti
V. Hytych, A. Tašková, P. Horažďovský, Z. Konopa, R. Pohnán, K. Česlarová
State of the Art in Lung Transplantation
O. O'Connell
Přístup k léčbě retinovaného hemotoraxu v éře minimálně invazivní chirurgie
R. Pohnán, Š. Blažková, V. Hytych, A. Tašková, P. Horažďovský, M. Ryska
Ex vivo perfuze plic
J. Šimonek, J. Pozniak, J. Kolařík, D. Myšíková, J. Schützner, R. Lischke
Spolupráce hrudního chirurga a spondylochirurga při řešení nádorů infiltrujících hrudní páteř
A. Stolz, P. Nesnídal, J. Šimonek, J. Schützner, J. Štulík, R. Lischke
Simultánní torakokardiochirurgické výkony u polymorbidních nemocných
M. Szkorupa, P. Šantavý, Č. Neoral, J. Chudáček, V. Lonský, J. Hanuliak
Principy hrudní drenáže u zánětlivých pleurálních výpotků
P. Žáčková
UNIPORTAL VATS – iniciální zkušenosti v České republice
J. Škach, P. Hromádka, M. Chrenko, S. Černohorský

10.40–12.20 Astma a CHOPN partner bloku
předsedající: M. Teřl, L. Heribanová

Astma a poezie (dnes nikoho nezabije)
M. Teřl
Omalizumab v klinické praxi – interaktivní kazuistická sdělení
O. Růžičková Kirchnerová, M. Teřl, P. Moláčková
Astma, astmatici a astmatologové v ČR v roce 2015–2016
M. Teřl, P. Pohunek, J. Bystroň
Význam biomarkerů v odhadu efektu terapie omalizumabem
L. Heribanová
Výsledky studie FLAME – změní léčbu CHOPN tak jak jsme ji znali?
V. Kolek

13.20–15.35 Cystická fibróza, vzácná onemocnění a rarity partner bloku
předsedající: L. Fila, P. Horažďovský

Šestileté zkušenosti s léčbou ivakaftorem v České republice
L. Fila, L. Valentová Bartáková, A. Grandcourtová, M. Marel, R. Drnek, A. Bílková, M. Macek Jr., P. Dřevínek
Plicní resekce u cystické fibrózy v Centru cystické fibrózy ve FN Motol
L. Fila, L. Valentová Bartáková, T. Doušová, J. Šimonek, R. Lischke
Chronická obstrukční plicní nemoc na podkladě deficitu alfa 1 antitrypsinu a možnosti léčby
J. Chlumský
Neregredující pneumonie? (kazuistika)
P. Paluch, Š. Žbánková, L. Stehlík, J. Anton, M. Vašáková
Hepatobiliární onemocnění vázané na cystickou fibrózu
E. Pokojová, D. Kindlová, V. Vrtišová, I. Valášková, J. Skřičková
Recidivující spontánní pneumotorax
E. Voláková, J. Kufa, V. Kolek, J. Chudáček
Amyloidóza – nemoc mnoha tváří
M. Žurková, V. Loštáková, V. Kolek, M. Sova, M. Hobzová, T. Tichý
Zdánlivě nejasný případ aneb co napoví plochý hrudník a hyperkapnická respirační insuficience
M. Drösslerová, R. Matěj, M. Vašáková
Bronchiální adenom z buněk slinných žláz
P. Horažďovský, V. Hytych, M. Vašáková, A. Tašková, Z. Konopa, K. Bláha

15.45–16.00 Ocenění nejlepších sdělení – lékaři do 35 let (Pneumo 35) a nad 35 let

16.00 Ukončení kongresu
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Plicní aspergilové syndromy – 
diagnostika a léčba

J. Haber
1. interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

Plicní aspergilové syndromy (PAS) shrnují spektrum nemocí
způsobené infekcí plísní rodu Aspergillus. V závislosti na vztahu
plísně a imunitního stavu hostitele pak vznikají různé klinické
formy onemocnění – aspergilové syndromy.

Plicní aspergilové syndromy se dělí na tři základní skupiny
(viz tabulka 1) s odlišnou patogenezí, charakterem imunoalte-
race, s odlišnými rizikovými faktory vzniku, rozdílnými klinic-
kými projevy a s odlišným léčebným přístupem.1,2 První sku-
pinu tvoří alergická aspergilóza3–5 a další podjednotky.
Druhou skupinu tvoří chronická plicní aspergilóza (CPA)1–6,
hlavním zástupcem je aspergilom, charakterizovaný neinva-
zivní kolonizací preformovaných dutin dýchacích cest. Třetí
skupinu tvoří invazivní plicní aspergilóza.7 Tím je míněna ob-
vykle angioinvazivní forma plicní aspergilózy, typická pro gra-
nulocytopenické nemocné po transplantaci krvetvorných
buněk a po léčbě protinádorovou chemoterapií. Invazivní as-
pergilová tracheobronchitida (pseudomembranózní nekroti-
zující tracheobronchitida) je nejčastější komplikací po trans-
plantaci solidních orgánů, zejména plic.

Obrázek 1 ukazuje složitost klasifikace plicních aspergilo-
vých infekcí a jejich zařazení do klinických jednotek i vzájemné
překrývání aspergilových syndromů.2,4

Klinický projev plicní aspergilózy není specifický. Projevy
jsou mnohostranné, záleží na invazivitě procesu, formě infekce
(viz tabulka 1), ale vždy je nutné na možnost aspergilózy myslet.
V diagnostice PAS se využívá především nepřímých metod,
a to jednak zobrazovací vyšetření (HRCT), jednak stanovení
aspergilového antigenu – galaktomannanu (GM) v séru a ze-
jména v bronchoalveolární laváži (BAL), kde má u neinvaziv-
ních forem zásadní výpovědní hodnotu. U invazivních forem

(s neutropenií) hladina GM obvykle odráží masivnost infekční
nálože. U ostatních forem se v diagnostice využívá stanovení
protilátek, stručný přehled a hodnocení je uveden v tabulce 2.

Alergická a chronická plicní aspergilóza3–5 jsou předmě-
tem samostatných sdělení.

Invazivní plicní aspergilóza (IPA) se objevuje především
u nemocných s granulocytopenií, u nemocných s akutní leu-
kemií a po alogenní transplantaci krvetvorných buněk. Infekce
je charakterizovaná angioinvazivitou s hemorhagickým infark-
tem postižené (plicní) tkáně. Přes významné pokroky v dia-
gnostice a terapii je mortalita stále velmi vysoká, podle základ-
ního onemocnění dosahuje 40–60 %. Vzhledem k aspirační
formě infekce převažuje postižení plic (80–90 %) a paranazál-
ních dutin, méně často centrální nervové soustavy – CNS (nit-
rolební aspergilóza). Při generalizaci procesu může být však
postižen jakýkoli orgán (ledviny, slezina...).

Abstrakta jsou řazena dle pořadí v programu.

Tab. 1: Plicní aspergilové syndromy – rozdělení, charakteristika

alergická bronchopulmonální aspergilóza (ABPA) kolonizace + hypersenzitivita převážně časného typu

exogenní alergická alveolitis (EAA) hypersenzitivita pozdního typu (typ reakce III a IV)

chronická plicní prostý aspergilom kolonizace preformované dutiny

aspergilóza (CPA) chronická kavitující plicní aspergilóza (CCPA ) kolonizace + infekce

chronická fibrotizující plicní aspergilóza (CFPA) kolonizace + infekce + vs. hypersenzitivita, 
fibroproliferativní vzorec hojení

aspergilový nodul infekce v imunokompetentním terénu – lokalizovaná

subakutní invazivní aspergilóza (SAIA) infekce v imunokompromitovaném terénu – lokalizovaná

invazivní plicní angioinvazivní aspergilóza infekce v imunokompromitovaném terénu – generalizovaná

aspergilóza (IPA) invazivní aspergilová tracheobronchitida infekce v imunokompromitovaném terénu – lokální

alergická aspergilóza

chronická plicní 
aspergilóza (CPA)

invazivní plicní 
aspergilóza (IPA)

syndrom klinická jednotka imunopatologický podklad

bez angioinvaze, hyfy
v preexistujících dutinách,
bez invaze do tkáně
preexistující strukturní
změny plic, mírný imunitní
deficit

měsíce, roky

bez angioinvaze,
pyogranulomatózní zánět,
zánětlivé nekrózy
bez neutropenie
kortikosteroidy, CGD
HIV/AIDS,
HSCT, GVHD,
SOT
týdny, měsíce

angioinvaze,
koagulační nekrózy,
hemorhagické infarkty
dlouhodobá
hluboká
neutropenie

dny, týdny

histologie

stav
pacienta

časový faktor
průběhu
infekce

IPA bez
angioinvaze

IPA
angioinvaze

IPA
smíšený

histologický
obraz

chronické
invazivní

formy

chronické formy
PA, aspergilom

invaze aspergilových hyf do tkáně
bez invaze
do tkáně

Obr. 1: Spektrum postižení plic aspergily – v závislosti na
základním onemocnění a imunitním stavu hostitele

IPA – invazivní plicní aspergilóza; CGD – chronická granulomatóza; HSCT –
transplantace kmenových buněk krvetvorby; GVHD – reakce štěpu proti hos-
titeli; SOT – transplantace solidních orgánů
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Tab. 3: Rozdílné nálezy při invazivní plicní aspergilóze v závislosti na různé formě imunoalterace: srovnání u nemocných
s IPA s neutropenií a bez neutropenie. Nález u neutropenie je typický pro angioinvazivní aspergilózu.10

velké množství granulocytů žádné granulocyty

masivnost infekce malé množství aspergilů ve formě konidií masivní invaze hyf v alveolech a v parenchymu

histologický nález ohraničená ložiska pneumonie difúzní pneumonie

zánětlivá destrukce bronchiolů a alveolů (exsudativní bronchiolitida) není zánět bronchů

hemoragická ložiska + infiltrace neutrofily nekrotická ložiska bez infiltrace neutrofily

GM nízké hodnoty vysoké hodnoty

nález v BALTe

masivnost infekce

histologický nález

GM

forma imunosuprese imunoalterace bez neutropenie (CyA, kortikoidy) neutropenie (protinádorová chemoterapie; aloSCT)

Tab. 2: Přínos mykologických diagnostických metod u jednotlivých forem aspergilózy (podle MUDr. Mallátové)

invazivní +++ +++ +++ +++ +++ ++ - +++

chronická +++ +++ ++ ++ + - ++ +++

aspergilom +++ +++ - + - - ++ +++

alergická ++ ++ - - - - ++ -

forma 
aspergilózy mikroskopie kultivace GM v séru GM v BALTe PCR beta glukan protilátky histologie

+++ silně doporučeno; ++ doporučeno; + okrajově doporučeno; - nedoporučeno

BALTe – bronchoalveolární tekutina; GM – galaktomannan; CyA – cyklosporin A; aloSCT – alogenní transplantace krvetvorných buněk

Klinické projevy nejsou specifické, nejčastější je horečka
(dlouhodobá), kašel, dušnost, méně časté bolesti na hrudi,
pleurální bolest, hemoptýza8, další příznaky mohou vyplývat
z postižení paranazálních dutin, CNS a dalších orgánů. Mezi
hlavní rizikové faktory patří dlouhodobá (≥14 dní) absolutní
granulocytopenie (≤0,5x109/l) a dlouhodobá léčba kortiko-
idy9, další rizika pak vyplývají ze základní choroby a léčebného
režimu (hematologické malignity, transplantace solidních or-
gánů, …).

Po transplantaci orgánů, zejména plic, se u cca 4 % těchto
non-neutropenických pacientů vyskytuje pseudomembranózní
nekrotizující tracheobronchitida (invazivní aspergilová trache-
obronchitida; aspergilová tracheobronchitida – AT), která má
lokálně invazivní charakter a postihuje bronchiální anastomózy
s rizikem dehiscence sutury, a u 5 % invazivní plicní aspergilóza
(IPA) s průvodní vysokou mortalitou, dosahující podle různých
zdrojů 50 % až 82 %. Rozdíly mezi těmito invazivními formami
uvádí tabulka 3.

Diagnóza je obvykle nepřímá, založená na stanovení asper-
gilového antigenu galaktomannanu (GM) ze vzorku séra11, ev.
z bronchoalveolární tekutiny12,13, a na nálezu HRCT.14 CT vy-
šetření svědčící pro IPA má podle EORTC kritérií9 definovaná
morfologická kritéria – nodulární nález s „halo sign“ je časným
projevem plicní infekce, air-crescent sign pozdějším a kavitace
jsou již pozdním projevem infekce. Lékem volby je vorikona-
zol15 (viz tabulka 4), závažný klinický stav často nesnese odklad
léčby, proto je terapie zahájena ještě před úplným potvrzením
diagnózy, empiricky.

Chirurgická léčba je indikována jen při hemoptýze z izolo-
vaného rozpadového plicního ložiska, nebo pokud je ložisko
v úzkém kontaktu s velkou cévou nebo perikardem.14

Závěr
Problematika aspergilové infekce je velmi široká, rozdílná

jak z hlediska spektra pacientů, tak klinických projevů. Zákla-
dem úspěchu je erudovaný lékař s klinickou úvahou vedoucí
k podezření na aspergilové onemocnění. A pak může ocenit
pokrok v diagnostických i léčebných možnostech, které využije
ke zvládnutí tohoto závažného syndromu.
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Chronická plicní aspergilóza
M. Vašáková, J. Haber
Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova 
nemocnice, Praha
1. interní klinika – klinika hematologie, 
1. LF UK a VFN, Praha

Plicní aspergilóza je souhrnným označením pro spektrum ne-
mocí, které vznikají na podkladě přítomnosti plísní rodu As-
pergillus v plicích. V závislosti na vztahu plísně a hostitele pak
vznikají různé patofyziologické a klinické syndromy. U člověka
s normální strukturou a fyziologií plicní tkáně a bez poruchy
imunity jsou vdechnuté spory mikromycety odstraněny mu-
kociliárním transportem a eliminovány imunitním systémem.
V případě poruchy některého z obranných faktorů mohou
spory germinovat a tvořit růstové formy – hyfy. V závislosti na
stupni stavu imunokompetence hostitele tak mohou vznikat
různé formy onemocnění – aspergilových syndromů. V pří-
padě lokální poruchy plicní tkáně bez výrazné systémové po-
ruchy imunity vznikají kolonizační (saprofytické) formy ne-
moci – aspergilomy, které vzácně mohou přejít v invazivnější
formu. Chronické formy aspergilózy postihují převážně paci-
enty s predisponujícím onemocněním plic. Senzibilizace hos-
titele (časná přecitlivělost na aspergily) je podkladem alergické
bronchopulmonální aspergilózy a exogenní alergické alveoli-

Tab. 4: Antimykotika v léčbě invazivní plicní aspergilózy

léčba 1. linie

vorikonazol i.v. 1. den 6 mg/kg 2x denně, fungicidní efekt;
dále 4 mg/kg 2x denně délka léčby podle klinické a radiologické odpovědi;

zvážit monitorovat hladiny

vorikonazol p.o. 200 mg 2–3x denně výměna i.v. formy při zlepšení stavu, nejdříve za 48 hodin

amfotericin na tukovém L-AmB: 3mg/kg/den alternativní léčba 1. linie
nosiči i.v. ABLC: 5 mg/kg/den*

léčba 2. linie, záchranná

posakonazol p.o. orální suspenze: nově dostupné: 
400 mg 2x/denně ev. 200 mg/ 4x denně enterosolventní tablety 300 mg/1x denně

kaspofungin i.v. 1. den 70 mg, dále 50 (70) mg/den alternativa 1. linie;
záchranná léčba

micafungin i.v. 100 mg/den záchranná léčba

anidulafungin i.v. 1. den 200 mg., dále 100 mg/den v monoterapii nejsou údaje;
v kombinaci není standardem

itrakonazol p.o. 400–600 mg/den alternativní léčba, výměna i.v. léčby po zlepšení stavu

profylaxe*

posakonazol orální suspenze: vyšší resorpce s tučným jídlem 
200 mg 3x denně

enterosolventní tablety: dobrá resorpce bez ohledu na potravu či antacida
300 mg 1x denně

vorikonazol p.o. 200 mg 2 x denně lepší resorpce nalačno

invazivní plicní 
aspergilóza

syndrom léčba dávkování poznámky

L-AmB – (AmBisome); ABLC – amfotericin B lipidový komplex (Abelcet); *SPC ABLC nemá indikace léčby 1. linie; * – přehled není vyčerpávající, 
je uveden jinde16,17
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tidy. V případě významné systémové poruchy imunitního
systému hostitele pak dochází k vývoji invazivních forem one-
mocnění. V závislosti na tíži poruchy imunity se jedná o lo-
kálně invazivní onemocnění – invazivní tracheobronchiální
aspergilózu, při těžké poruše imunity se selháním obranných
mechanismů hostitele dochází ke generalizované angioinva-
zivní aspergilóze.

V současné době se postižení plic aspergily dělí na 3 základní
skupiny (tab. 1) s odlišnou patogenezí, odlišnými rizikovými
faktory vzniku, rozdílnými klinickými projevy a i s odlišným
léčebným přístupem.

Chronická plicní aspergilóza (CPA) vzniká buď kolonizací
a/nebo lokální invazí Aspergillus spp. v plicní tkáni u jedinců
s lokální poruchou struktury plicní tkáně (plicní či pleurální
kavity, chronická obstrukční plicní nemoc, sarkoidóza…) a pří-
padně se sekundární poruchou imunity v důsledku většinou
podvýživy, alkoholismu, diabetes mellitus či imunosupresivní
léčby. CPA zahrnuje spektrum onemocnění, kdy vztah aspergila
a hostitele určuje výslednou podobu nemoci. Mezi jednotkami

může být v čase plynulý přechod. Prostý aspergilom může pře-
cházet do chronické kavitující plicní aspergilózy (CCPA), která
může vyústit až v chronickou fibrotizující plicní aspergilózu
(CFPA), pokud není léčena.

Je-li pacient imunokompromitován, může nemoc přejít až
do subakutní invazivní plicní aspergilózy (SAIA, dříve chro-
nická nekrotizující plicní aspergilóza – CNIA), která by již měla
být léčena jako klasická aspergilóza invazivní. Zvláštní entitou
je aspergilový nodul. Souhrnně viz tabulka 2.

Klinický obraz: Nemoc může být v případě prostého asper-
gilomu nebo aspergilového nodulu klinicky asymptomatická
a bývá tak náhodně zjištěna. Pokud se projeví v případě pro-
stého aspergilomu symptomy, jsou většinou způsobené lokál-
ním růstem plísně. Jedná se o hemoptýzu různého stupně.
U CCPA, CPFA a SAIA jsou v popředí obtíží většinou systé-
mové příznaky – neprosperita, úbytek tělesné hmotnosti, zvý-
šené teploty, z plicních příznaků dominuje kašel, někdy s he-
moptýzou a objevuje se i dušnost. Objektivní nález je
nespecifický.

Tab. 1: Plicní aspergilové syndromy – rozdělení, charakteristika3

alergická bronchopulmonální aspergilóza (ABPA) kolonizace + hypersenzitivita převážně časného typu

exogenní alergická alveolitis (EAA) hypersenzitivita pozdního typu (typ reakce III a IV)

chronická plicní prostý aspergilom kolonizace preformované dutiny

aspergilóza (CPA) chronická kavitující plicní aspergilóza (CCPA ) kolonizace + infekce

chronická fibrotizující plicní aspergilóza (CFPA) kolonizace + infekce + vs. hypersenzitivita, 
fibroproliferativní vzorec hojení

aspergilový nodul infekce v imunokompetentním terénu – lokalizovaná

subakutní invazivní aspergilóza (SAIA) infekce v imunokompromitovaném terénu – lokalizovaná

invazivní plicní angioinvazivní aspergilóza infekce v imunokompromitovaném terénu – generalizovaná

aspergilóza (IPA) invazivní aspergilová tracheobronchitida infekce v imunokompromitovaném terénu – lokální

alergická aspergilóza

chronická plicní 
aspergilóza (CPA)

invazivní plicní 
aspergilóza (IPA)

syndrom klinická jednotka imunopatologický podklad

Tab. 2: Dělení chronické plicní aspergilózy

aspergilom solitární kavita s mycetomem, nález v čase průkaz aspergila v cílených odběrech imunokompetentní; bez projevů, 
bez zjevné progrese a protilátek v séru nebo hemoptýza

CCPA solitární nebo vícečetné kavity s mycetomy průkaz aspergila v cílených odběrech imunokompetentní nebo mírná porucha 
či nepravidelným obsahem, nález v čase progreduje a protilátek v séru imunity, příznaky lokální i systémové

CFPA destruktivní fibrotizující proces alespoň ve dvou průkaz aspergila v cílených odběrech imunokompetentní nebo mírná porucha 
plicních lalocích jako komplikace CCPA a protilátek v séru imunity, příznaky lokální i systémové, 

porucha plicních funkcí

aspergilový nekavitující solitární nebo mnohočetné noduly, průkaz aspergila v cílených odběrech imunokompetentní, obvykle bez projevů
nodul kavitující či nekavitující, bez známek tkáňové invaze a protilátek v séru

SAIA invazivní aspergilóza charakterizovaná noduly, bioptický průkaz invaze aspergilů, GM imunokompromitovaní pacienti, 
často s kavitami, infiltráty se sklonem k tvorbě v séru a v BALTe příznaky lokální i systémové
abscesů

typ CPA morfologická a radiologická charakteristika laboratorní nálezy hostitel a projevy

BALTe – tekutina získaná bronchoalveolární laváží; CPA – chronická plicní aspergilóza; CCPA – chronická kavitující plicní aspergilóza; CFPA – chronická
fibrotizující plicní aspergilóza; SAIA – subakutní invazivní aspergilóza; GM – galaktomannan
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Z laboratorních nálezů může být patrné zvýšení systémo-
vých markerů zánětu, zvláště u lokálně invazivních forem.

Radiologický nález: v případě aspergilomu nacházíme v pli-
cích preformované dutiny s volně se pohybujícím obvykle
okrouhlým útvarem (poloha útvaru se mění v závislosti na po-
loze těla při zobrazení – na zádech versus na břiše), který je
v radiologickém obraze popisován jako obraz rolničky či míčku
v golfové jamce. Změny jsou obvykle lokalizovány v horních
plicních lalocích. Případně mohou být lokalizovány i v pleurální
dutině, pokud je přítomna bronchopleurální píštěl (po plicní
resekci). CCPA je charakterizována radiologickým nálezem
mnohočetných kavit, které mohou, ale nemusejí, obsahovat as-
pergilom. Obraz v čase progreduje ve smyslu zvětšování dutin,
případně zvyšování jejich počtu. Stěny mycetomů mohou mít
různou tloušťku a přilehlá pleura může být ztluštělá, případně
mohou být přítomny v okolí i fibrózní změny plicní tkáně. Ka-
vity se mohou i provalit do pleurální dutiny, objevují se peri-
kavitární infiltráty. V případě CFPA je v popředí radiologický
nález obvykle lokalizované fibrózy, na plísňovou etiologii pou-
kazuje obvykle kavitace s mycetomem. SAIA je charakterizo-
vána v úvodu obvykle konsolidacemi s následnou tvorbou ka-
vitací (během dnů), většinou v horním laloku. Někdy může být
základním znakem tenkostěnná dutina progredující během 1–
3 měsíců. Může být i příznak srpku (air-crescent sign), jako

znamení vývoje nekrózy. Aspergilový nodul je solitární nebo
mnohočetný a prakticky jej nelze odlišit od nádorů či infekčních
nodulů jiné etiologie, může být i spikulovaný a mít centrální
kavitu.

Histopatologický obraz prostého aspergilomu je charakte-
rizován mycetomem v preformované dutině, v okolí dutiny
může být zánět a granulomy. Obraz CCPA je obdobný s větší
porcí změn v okolí dutiny. SAIA je charakterizována histopa-
tologicky invazí aspergilových hyf do okolní plicní tkáně. As-
pergilový nodul je tvořen mykotickou tkání v terénu nekrózy
plicní tkáně, bez známek invaze do okolí.

Diagnóza: Základem diagnostiky CPA je klinické a radio-
logické vyšetření (prostý skiagramu hrudníku ve dvou projek-
cích a CT hrudníku) a mykologické či histopatologické vyšet-
ření cíleně odebraného materiálu. Ten získáme obvykle při
bronchoskopickém vyšetření (aspirát, BALTe, transbronchiální
biopsie), méně často při punkci ložiska/dutiny či z plicního re-
sekátu. Histopatologické vyšetření vzorku plicní tkáně pomůže
odlišit invazivní a neinvazivní formy CPA. Sputum není vhod-
ným materiálem pro mikrobiologickou diagnostiku. Metoda
PCR v cíleném odběru je senzitivnější než kultivace. Zásadní
pro diagnózu CPA je detekce GM v BALTe (viz i výše, v kapitole
diagnostiky) a také stanovení protiaspergilových protilátek,
které odliší prostou kolonizaci od infekce. Je důležité zdůraznit

Tab. 3: Léčba jednotlivých typů CPA5

aspergilom
asymptomatický průběh observace snaha o úpravu imunity
hemoptýza embolizace bronchiální arterie pokud nelze chirurgický výkon
perzistující hemoptýza plicní resekce zvážit kardiopulmonální rezervu

CCPA, CFPA

závažná, symptomatická nemoc vorikonazol i.v. 1. den 6 mg/kg 2x denně
dále 4 mg/kg 2x denně

L-AmB 3–5 mg/kg/den
snaha o úpravu imunity

mírná až středně těžká nemoc vorikonazol p.o. (A II) 200 mg 2x denně 
itrakonazol p.o. (A II) 200 mg 2–3x denně
posakonazol p.o. (A II) 400 mg 2x denně p.o. roztok 

300 mg 1x denně p.o. tbl. 
snaha o úpravu imunity

neregredující nemoc plicní resekce (pod clonou antimykotik) zvážit kardiopulmální rezervu

SAIA

vorikonazol i.v. 1. den 6 mg/kg 2x denně
dále 4 mg/kg 2x denně

vorikonazol p.o. 200 mg 2x denně 
itrakonazol p.o. 400–600 mg denně
L-AmB 3–5 mg/kg/den

snaha o úpravu imunity

aspergilový nodul

plicní resekce (pod clonou antimykotik) prakticky vždy indikována pro diagnózu

diagnóza, klinický průběh léčba poznámka

BALTe – tekutina získaná bronchoalveolární laváží; CPA – chronická plicní aspergilóza; CCPA – chronická kavitující plicní aspergilóza; CFPA – chronická
fibrotizující plicní aspergilóza; SAIA – subakutní invazivní aspergilóza; L-AmB – lipozomální amfotericin B



          21
III. Kongres České pneumologické 
a ftizeologické společnosti ČLS JEP

KAZUISTIKY
V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL

Abstrakta

nezbytnost imunologického vyšetření, z něhož zejména kvan-
titativní vyšetření imunoglobulinů a průtokové cytometrie se
stanovením subpopulací lymfocytů je zásadní jak pro diagnózu,
tak určení prognostické závažnosti CPA. K diagnóze CPA po-
stačí v případě radiologického popisu typického mycetomu
pouze pozitivita specifických IgG protilátek proti aspergilům
(bývá pozitivní ve více než 90 % případů). V případě mnoho-
četných kavit kompatibilních s radiologickým obrazem CPA
(CCPA, CFPA, SAIA) je pro potvrzení diagnózy plicní CPA
nutné, kromě vyloučení ostatních příčin, aby byl pozitivní ještě
některý z následujících testů: 1. pozitivní specifické IgG proti
aspergilům; 2. silně pozitivní antigen (GM) nebo DNA v cíle-
ných odběrech v BALTe, v bronchiálním aspirátu; 3. průkaz as-
pergilových hyf v biopsii z kavity; 4. kultivační průkaz aspergilů
z kavity.

V případě SAIA bývá pozitivní aspergilový antigen, GM,
spolu s pozitivními protilátkami, avšak důležitým rozdílem
oproti ostatním CPA je průkaz aspergilových hyf invadujících
plicní tkáň v histopatologickém obraze.

V případě aspergilového nodulu bývá diagnóza prakticky
vždy chirurgická a tedy histopatologická. V preparátu jsou na-
lezeny hyfy aspergila, nekróza, ale není přítomna invaze hyf as-
pergila do okolní plicní tkáně.

Terapie: Základním lékem je vorikonazol, při závažnějším
průběhu CCPA a CFPA a zvláště SAIA je indikována intrave-
nózní léčba, při mírnější nemoci pak je možná léčba perorální.
Prospektivní multicentrické klinické studie prokázaly větší
efektivitu vorikonazolu u SAIA oproti CCPA. V některých stu-
diích byla popsána efektivita dlouhodobé léčby SAIA itrako-
nazolem. Posakonazol p.o. může být alternativou léčby CPA.
V případě rezistence na azoly je možno zvolit lipozomální am-
fotericin B. Léčba antimykotiky by měla trvat alespoň šest mě-
síců vzhledem k pomalé odpovědi CPA na léčbu. Samozřej-
mostí je také maximální snaha o restauraci imunity, pokud je
přítomna její porucha.

V případě neregredující, perzistující nemoci, zvláště je-li pří-
tomna nekontrolovatelná hemoptýza, je na místě zvážení ope-
račního řešení.

V případně aspergilomu nemusíme léčit asymptomatické
pacienty bez poruchy imunity. U symptomatického aspergi-
lomu je na místě chirurgická léčba – obvykle atypická resekce
postižené části plicní tkáně. V případě aspergilomů ve zbyt-
kové pleurální dutině po plicní resekci je jedinou možností
torakoplastika. Před operací by měl být nemocný vždy před-
léčen antimykotiky, optimálně vorikonazolem. Pro nemocné
s hemoptýzou, kteří nejsou schopni operace aspergilomu mů-
žeme indikovat embolizaci příslušné bronchiální arterie – ta-
bulka 3.

Závěr
Prognóza pacientů s chronickou plicní aspergilózou, zvláště
progredující, je nejistá, a to i vzhledem k přidruženým nemo-
cem. Základem léčby je systémová antimykotická léčba, pouze
v případě asymptomatického aspergilomu si můžeme dovolit
pacienta pouze sledovat. Chirurgické postupy léčby u těchto

nemocných jsou spojeny s vysokou morbiditou a mortalitou,
a proto je potřená pečlivá předoperační příprava těchto paci-
entů a komplexní pooperační péče.
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Chronická aspergilóza
A. Vlachová
Pneumologická klinika, 2. LF UK a FN v Motole,
Praha

Aspergilóza je poměrně vzácné, problematické onemocnění
komplikující stávající plicní onemocnění. Imunosuprese jaké-
koli etiologie je hlavním vyvolávajícím momentem, nicméně
není vyloučena ani u imunitně nekompromitovaných nemoc-
ných ve formě nodulů s/bez kavitací, vedoucích k fibrotizaci či
přítomnosti mycetomu v preformované dutině. U imunokom-
promitovaných osob dochází k invazivní aspergilóze, která vede
ke zvýšení morbidity a mortality.

Diagnostická kritéria vyžadují charakteristický nález na CT
hrudníku, nejlépe pak přímý průkaz Aspergilla v biologickém
materiálu, event. imunologický průkaz antigenu (speficické
protilátky IgE, IgG, galaktomanan). Tento nález by měl být pří-
tomen déle než tři měsíce a je vyloučena jiná diagnóza. Chi-
rurgické řešení izolovaného nálezu je vhodné, ostatním indi-
kujeme dlouhodobou antimykotickou terapii, obvykle trvající
4–6 měsíců, při pomalé regresi až 9 měsíců. Nutno počítat
s možným nárůstem rezistence proti jednotlivým azolům v te-
rapii, což je případ popsaný v naší první kazuistice. Jde o ne-
mocného s obtížně léčitelným astmatem (OLA). V druhé ka-
zuistice popíšeme nemocného, kterému antimykotická terapie
významně zlepšila kontrolu OLA, je léčen jako alergická bron-
chopulmonální aspergilóza (ABPA).

Ve třetí kazuistice jde o nemocného, kterému byla diagnos-
tikována aspergilóza spolu s pneumocystovou pneumonií jako
komplikace imunosupresivní terapie Wegenerovy granuloma-
tózy.
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Rezistentní formy tuberkulózy
ve světě a v České republice

I. Hricíková, M. Vašáková, 
E. Kopecká
Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova
nemocnice, Praha

Tuberkulóza, která jako onemocnění doprovází lidstvo již od
prehistorických dob, zůstává nadále obávaným zabijákem. Tře-
tina obyvatel planety je infikována kmenem Mycobacterium tu-
berculosis, což představuje obrovský rezervoár této infekce.
Ročně na tuberkulózu ve světě umírá 1,5 milionů lidí a 140 tisíc
dětí. Tuberkulóza je také nejčastější příčinou úmrtí HIV pozi-
tivních osob, v roce 2015 bylo každé třetí úmrtí u HIV pozitiv-
ních pacientů způsobeno tuberkulózou. Ve světě v roce 2014
onemocnělo tuberkulózou 9,6 milionů lidí.

Vývoj antituberkulotik ve 40. až 70. letech minulého století
sice proměnil tuberkulózu ve vyléčitelnou nemoc, nicméně od
éry antibiotik hrozí rezistence vůči působení léků. První rezi-
stence na antituberkulotika byla popsána již v roce 1943 (mo-
norezistence na streptomycin). Multirezistentní tuberkulóza
(MDR-TB) je definována jako onemocnění vyvolané kmenem
Mycobacterium tuberculosis komplex rezistentním minimálně
na dvě nejúčinnější antituberkulotika – isoniazid a rifampicin.
V roce 2014 byl odhadovaný počet nemocných s MDR-TB 480
tisíc, polovina z těchto nemocných byla v Indii, Číně a Rusku.
Na MDR-TB v roce 2014 zemřelo 190 tisíc osob.

Situace s multirezistentní tuberkulózou v České republice
není alarmující, nicméně v posledních dvou letech je zazname-
nán mírný nárůst případů onemocnění.

Autoři ve svém sdělení prezentují současný stav tuberkulózy
a rezistentních forem ve světě a v České republice.

Invazivní pneumokoková
onemocnění, pneumonie 
a sepse

G. Krákorová1, T. Bergerová2, 
D. Havel1

1Klinika pneumologie a ftizeologie, FN Plzeň
2Ústav mikrobiologie, FN Plzeň

Úvod
Invazivní pneumokokové onemocnění (IPO) je definováno
jako onemocnění, kdy je pneumokok prokázán v jinak sterilní
tekutině (krev, mozkomíšní mok), nikoliv jen v infekčním ma-
teriálu (sputu atp.). Streptococcus pneumoniae (pneumokok) je
grampozitivní diplokok s více než 90 sérotypy. Pro přežití ne-
mocných se sepsí je zásadní včasný a správný léčebný zásah;
jsou k dispozici standardy léčby – viz www.survivingsepsis.org.

Cíl a metodologie
Retrospektivní analýza výskytu a závažnosti IPO na Klinice
pneumologie a ftizeologie (PNE) FN Plzeň ve dvouletém ob-
dobí (1. 5. 2013 – 30. 5. 2015).

Výsledky
V dvouletém období jsme léčili celkem 37 nemocných s pneu-
monií a prokázaným IPO. Dvacet jedna nemocných mělo kli-
nických obraz sepse, průměrná hodnota laktátu byla 2,8 mmol/l
(v rozmezí 0,9–4,3 mmol/l). Většina nemocných byla úspěšně
léčena megadávkami krystalického penicilinu (PNC) či kom-
binací cefalosporinu III. generace + PNC. 80 % prokázaných
sérotypů IPO v PNE mělo zastoupení v rámci vakcinačních
kmenů (vakcíny Prevenar 13, Pneumo 23), a tudíž tato one-
mocnění byla potenciálně preventabilní.

Závěry
Invazivní pneumokokové infekce jsou onemocnění, která vy-
žadují kvalitní diagnostiku, efektivní léčbu a realizaci preven-
tivních opatření. Pneumologická klinická pracoviště by měla
být místem, kde je vytvářen přirozený tlak na vakcinaci proti
pneumokokovým infekcím, zejména u rizikových nemoc-
ných.

Netuberkulózní 
mykobakteriózy – dlouhodobé
zkušenosti FN Olomouc

S. Losse1, V. Lošťáková1, V. Kolek1, 
Y. Lovečková2

1Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, LF UP 
a FN Olomouc
2Ústav mikrobiologie, LF UP, Olomouc

Úvod
Diagnostika i léčba netuberkulózních mykobakterióz je obtížná
a probíhá dle mezinárodně uznávaných doporučení. V České
republice je nejčastější plicní postižení způsobené kmeny My-
cobacterium avium komplexu (MAC), M. kansasii, M. xenopi.
Incidence v roce 2014 byla 1,3/100 tisíc obyvatel (133), přičemž
incidence klasické tuberkulózy klesla na 4,9/100 tisíc obyvatel
(514).

Metodika
Provedli jsme retrospektivní analýzu 48 nemocných, léčených
na našem pracovišti v letech 1995–2015.
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Výsledky
Ve sledovaném období jsme pro mykobakteriózu léčili 48 pa-
cientů, 26 žen a 22 mužů, průměrný věk 51,8 roku. 7x šlo o kožní
mykobakteriózu M. marinum, 1x mykobakteriózu kůže a lym-
fatických uzlin MAC, 1x kolene MAC, 3x lymfatických uzlin.
Plicních mykobakterióz bylo 36, převažovaly kmeny MAC (25).
Při izolovaném výskytu bylo typizováno jako M. avium 13x, M.
intracellulare 3x, MAC 6x. Nezřídka i růst MAC ve směsné kul-
tuře dvou mykobakterií (M. kansasii 2x, M. xenopi 2x, M. in-
terjectum 1x), nebo střídavě s jinými kmeny při recidivách
u stejné osoby (M. xenopi 2x, M. abscessus 1x). Záchyt M. for-
tuitum následovaný M. peregrinum 1x. Jako jediný původce sta-
noveno M. xenopi 5x, M. fortuitum 4x, M. chelonae 1x, M. mu-
cogenicum 1x. TBC v anamnéze 4x. Léčba antituberkulotiky
I. a II. řady s makrolidy obvykle 12–18 měsíců od negativizace
kultivací. Protrahovaná pozitivita byla u 4 nemocných se špat-
nou spoluprací a tolerancí léčby. Recidivy pozorovány u 14 ne-
mocných, často do 2 let od ukončení předchozí úspěšné terapie.
Chirurgie byla součástí léčby akvaristického granulomu 5x,
lymfadenopatie 3x, plicní formy 4x. Při prokázaném defektu
imunity byla prováděna imunoterapie.

Závěr
V našem souboru dle očekávání převažovaly plicní mykobak-
teriózy způsobené kmeny MAC, které mají i největší pravdě-
podobnost nepříznivého průběhu.

Chřipková pneumonie 
na začátku roku 2016 na Klinice
plicních nemocí a tuberkulózy
Fakultní nemocnice Olomouc

A. Křenková, P. Jakubec, V. Kolek
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN Olomouc

Úvod
Chřipka může probíhat jako katar horních cest dýchacích až
septický šok s multiorgánovým selháním.

Cíl
Zhodnocení pacientů s potvrzenou chřipkou, porovnání jejich
charakteristik ve vztahu k závažnosti infekce.

Metodika a výsledky
Popisujeme soubory nemocných s diagnózou chřipkové pneu-
monie hospitalizovaných na našem pracovišti za období leden

až březen 2016. Jedná se o celkem 29 pacientů, z nichž 26 one-
mocnělo typem H1N1 a 3 typem B. Sedm pacientů s typem
H1N1 bylo umístěno na JIP naší kliniky, tři byli přeloženi na
Kliniku anesteziologie a resuscitace, jeden napojen na extra-
korporální membránovou oxygenaci a dva na umělou plicní
ventilaci. Doposud nezemřel žádný pacient. Průměrná délka
hospitalizace byla 10 dní. V celé České republice se dle zprávy
Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje od ledna do
února 2016 vyskytlo 128 případů chřipky, kdy 66 bylo typ H1N1
a 7 typ B. U 27 případů došlo k úmrtí.

Závěr
Chřipková epidemie na začátku roku 2016 měla na Klinice plic-
ních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Olomouc velmi
mírný průběh s nulovou letalitou v porovnání s celostátními
daty, kdy byla úmrtnost 21 %.

Poznámky k chirurgické léčbě
TBC

V. Hytych1, E. Kopecká2,
P. Horažďovský1, A. Tašková1,
I. Hricíková2, Z. Konopa1, R. Pohnán1,
K. Česlarová1, M. Vašáková2

1Oddělení hrudní chirurgie, Thomayerova
nemocnice, Praha
2Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova
nemocnice, Praha

Tuberkulóza je nejčastější příčinou úmrtí na infekční onemoc-
nění. V Evropě kolísá incidence TBC mezi 4 až 300/100 000
obyvatel. Tuberkulóza byla známa již ve starověku. Aristoteles
a po něm Galén poznali, že se jedná o přenosnou chorobu.
Název tuberkulóza pro toto onemocnění zavedl v roce 1830
Schönlein. Původce tuberkulózy objevil Robert Koch a dne 24.
3. 1882 výsledky své práce zveřejnil. Chirurgická léčba tuber-
kulózy prožívala největší rozkvět koncem 19. a v první polovině
20. století.

V současné době rozdělujeme chirurgické výkony pro plicní
tuberkulózu na diagnostické a terapeutické, endoskopické a kla-
sické, resekční a kolapsové.

Indikace k chirurgické léčbě TBC:
1. neztišitelné krvácení, 2. koincidence TBC a plicní rakoviny,
3. podezření na BCA (bronchogenní karcinom), 4. rezidua po
úspěšné konzervativní terapii, 5. profylaxe recidivy onemoc-
nění, 6. neúspěšná konzervativní terapie, 7. některé formy mul-
tirezistentní tuberkulózy.

U tuberkulózních nebo smíšených empyémů spojených s de-
strukcí plíce se dodnes provádí torakoplastika s muskuloplas-
tikou.
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Závěr
Chirurgie má stále svou roli v diagnostice a léčbě plicní i mi-
moplicní TB.

Literatura
1. Bártů, V. Rizikové faktory rezistentních forem tuberkulózy. Stud Pneumol

Phtiseol 75, 5: 166–169, 2015.
2. Falzon, D., Mirzayev, F., Wares, F. et al. Multidrug-resistant tuberculosis
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3. WHO. Multidrug and extesively drug-resistent TB. 2010 global report on
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Kontrola tuberkulózy 
na Slovensku

I. Solovič

Abstrakt není k dispozici.

Duální bronchodilatace očima
nemocných

F. Salajka
Plicní klinika, LF UK a FN Hradec Králové

Duální bronchodilatace, tedy léčba pomocí fixní kombinace
dlouhodobě působících beta-adrenergních agonistů a muska-
rinových antagonistů, byla nyní uvedena do naší klinické praxe
ve formě kombinace aclidinium bromidu a fumarátu formote-
rolu. Vysoká účinnost této kombinace byla ověřena ve studiích
ACLIFORM a AUGMENT, přičemž prakticky shodný design
těchto studií umožnil i následnou analýzu poolovaných dat,
což zvýšilo průkazní sílu výsledků.

Kromě objektivně měřených parametrů byly v těchto studi-
ích sledovány i ukazatele velmi důležité z hlediska samotných
nemocných. Patří mezi ně intenzita subjektivních potíží v růz-
ných obdobích dne (časně ráno, přes den i v noci), pocit duš-
nosti, častost exacerbací choroby, stavy vyvolávající nutnost
použít záchrannou léčbu, nízký výskyt vedlejších, nežádoucích
účinků a především zlepšení celkové kvality života. Ve všech
těchto parametrech prokázala kombinace aclidinia a formote-
rolu nejen očekávaně lepší výsledky než placebo, ale vesměs
lepší výsledky i ve srovnání s jednotlivými složkami preparátu.
Tyto výsledky tedy dokládají, že uvedená kombinace je pro ne-
mocné přínosná nejen z hlediska objektivních účinků ale i z po-
hledu jejich subjektivně vnímaných efektů.
Podpořeno společností Berlin-Chemie.

An approach to the
management of severe asthma

L. Flemming

Abstrakt není k dispozici.

Dynamická analýza chůze
během přírůstkového
kyvadlového testu chůzí (ISWT)
u nemocných s těžkým CHOPN
a kontrolním souborem
zdravých osob – PHAETON
STUDY

K. Neumannová1, Z. Svoboda2, 
J. Hodonská3, V. Sedlák4, 
J. Zatloukal5, M. Plutinský6, V. Koblížek4

1Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury UP,
Olomouc
2Katedra přírodních věd v kinantropologii, Fakulta
tělesné kultury UP, Olomouc
3Institut aktivního životního stylu, Fakulta tělesné
kultury UP, Olomouc
4Plicní klinika, LF UK a FN Hradec Králové
5Klinicka plicních nemocí a tuberkulózy, LF UK
a FN Olomouc
6Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, LF UK a FN
Brno

Úvod
Chůze je u nemocných s CHOPN často negativně ovlivněna
dušností. Přestože chodecké testy slouží k určení tolerance zá-
těže, je možné během nich provádět dynamickou analýzu
chůze, neboť změněný chůzový stereotyp může mít vliv na to-
leranci zátěže i vyšší riziko pádu. Dosud nebyl proveden dosta-
tek studií hodnotících chůzi u nemocných s CHOPN, proto
byla studie zaměřena na dynamickou analýzu chůze během
ISWT.

Metodika
ISWT test byl proveden u 17 nemocných s CHOPN 
(FEV1=46,5 % n.h.), kteří byli náhodně vybráni z České mul-
ticentrické výzkumné databáze CHOPN, a u 17 zdravých osob
(FEV1=99,4 % n.h.). Analýza chůze byla provedena během prv-
ních pěti kol ISWT (tlaková plošina Footscan). Hodnoceny
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byly časové a tlakové parametry zatěžování chodidla a časo-
prostorové parametry chůze.

Výsledky
Nemocní s CHOPN měli sníženou toleranci zátěže oproti kon-
trolnímu souboru (415,3 m vs. 721,2 m, p<0,001). U nemoc-
ných s CHOPN byla zjištěna odlišná dynamika zatěžování a od-
víjení chodidla, bylo potvrzeno delší trvání fáze dvojí opory
a kratší a menší zatěžování palce a prstců během ISWT. Pacienti
později dosahovali maximálního zatížení ve sledovaných ob-
lastech.

Závěr
Z výsledků vyplývá rozdílné zatěžování v oblasti chodidla a prs-
tců u nemocných s CHOPN ve srovnání s kontrolním soubo-
rem. Chůze je u nemocných s CHOPN díky změněnému ste-
reotypu pomalejší a opatrnější, což může mít negativní vliv na
možnost zrychlení během ISWT. Nedostatečné zatížení v ob-
lasti palce, které vede k nedostatečnému odrazu, může vést ke
zhoršené stabilitě během chůze u takto nemocných. Proto by
bylo vhodné zařadit do komplexní léčby rehabilitační techniky
zaměřené na zlepšení stereotypu chůze.
Studie byla podpořena grantem IGA_FTK_2015_006, projektem
POST-UP CZ.1.07/2.3.00/30.0004 a výzkumným grantem spo-
lečnosti Novartis.

Chronická obstrukční plicní
nemoc seniorů a bílý osmihrotý
kříž

V. Šnorek
Oddělení plicní a TBC, Nemocnice České
Budějovice

Bílý osmihrotý kříž je kříž maltézský. Česká maltézská pomoc
(ČMP) České Budějovice, o.p.s. je organizace založená Maltéz-
ským řádem pro účely zdravotní a charitativní pomoci: „… Ob-
sequium Pauperum“.

Systém zdravotní péče je pro staré lidi poměrně nevlídný.
V rámci ČMP jsme se zaměřili na seniory v domovech dů-
chodců. Pro ně je cesta k pneumologovi obtížná, např. zařízení
v Novohradských horách je dostupné hodinou jízdy po obtíž-
ných silnicích. Dalším problémem jsou preskripční omezení –
praktický lékař nesmí předepsat žádné LAMA nebo U-LAMA,
z LABA jen salmeterol a formoterol nikoli v kombinaci, U-
LABA žádné. Dušnost, z ní plynoucí snížení aktivity a sociální
izolace jsou spolu s depresemi navzájem provázány. Naším
cílem bylo zmenšením dušnosti a zvýšením tolerance námahy
tento bludný kruh přerušit.

Vyšetřili jsme postupně, vždy po domluvě s příslušným prak-
tickým lékařem, 53 seniorů v sedmi zařízeních. Po anamnéze

bylo provedeno podrobné fyzikální vyšetření, spirometrie a vy-
šetření arteriální saturace kyslíkem (SpO2), někteří pacienti vy-
plnili dotazník SGRQ.

U 53 seniorů jsme zjistili 26x CHOPN, 8x prostou chronic-
kou bronchitidu, 3x intersticiální plicní onemocnění, 1x chro-
nickou faryngitidu, 1x gastroezofageální reflux (GER), 3x jiné
a u 12 seniorů nebyla zjištěna plicní patologie. Při spirometrii
byl měřen i vrcholový respirační průtok (PIF) a zkoušena
schopnost užít pomůcku, předepsáno bylo 7 nástavců a 2 in-
halátory.

Závěr
Potřebným rezidentům domovů pro seniory byla Českou mal-
tézskou pomocí poskytnuta pravidelná péče včetně předpisu
léků, která jim jinak nebyla dostupná.

Bronchiální zánět a klinické
projevy u pacientů s chronickým
kašlem způsobeným
gastroezofageálním refluxem

J. Zatloukal, V. Kolek
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, LF UP a FN
Olomouc

Úvod
Gastroezofageální reflux (GER) je jednou z mnoha příčin chro-
nického perzistujícího kašle. Zatím však chybí dostatek infor-
mací o tom, jaký typ zánětu v dolních dýchacích cestách GER
způsobuje.

Cíl
Zjištění klinických projevů a typu zánětu v dolních dýchacích
cestách u pacientů s chronickým perzistujícím kašlem způso-
beným gastroezofageálním refluxem.

Metodika
Byla provedena studie, do níž bylo zařazeno 172 pacientů
s chronickým kašlem. Každý pacient absolvoval bronchoskopii
s bronchoalveolární laváží a gastroskopii. U části pacientů bylo
provedeno histologické vyšetření bronchiální sliznice a u jiné
části pacientů bylo provedeno vyšetření FeNO. U těch pacientů,
u nichž byl prokázán GER, byla zahájena antirefluxní terapie.
U této podskupiny pacientů pak byly hodnoceny četnost a vztah
mezi GER, ezofagitidou, bronchiálním zánětem a klinickými
projevy. Byly hodnoceny charakteristiky bronchiálního zánětu
u pacientů s GER a byl zhodnocen efekt léčby za dva měsíce
a za rok.
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Výsledky
Ezofagitida byla prokázána u 122 pacientů zařazených do sou-
boru. U těchto pacientů byl zjištěn bronchiální zánět, zpravidla
se jednalo o neutrofilní zánět, v některých případech o lymfo-
cytární zánět s různou četností jednotlivých subtypů lymfocytů
(CD3+, CD4+, CD8+). Bronchiální zánět u většiny pacientů
s prokázanou ezofagitidou většinou nereagoval na léčbu inha-
lačními kortikosteroidy, naopak léčba antirefluxní terapií byla
velmi efektivní.

Hladiny pepsinu v respiračních
sekretech, 24hodinová
pHmetrie a impedance jícnu,
respirační choroby a možnosti
fyzioterapie

M. Pešek1, L. Zdrhová2,
T. Turková-Sedláčková3,
R. Bittenglová1, L. Klánová4

1Klinika pneumologie a ftizeologie, FN Plzeň
2I. interní klinika, FN Plzeň
3Ústav klinické biochemie a hematologie, FN Plzeň
4NZZ, Plzeň

Úvod
Refluxní choroba jícnu se může podílet na vzniku a/nebo prů-
běhu řady respiračních onemocnění. V léčbě jsou doporučo-
vána především režimová opatření a inhibitory protonové
pumpy (PPI). Relativně novou léčebnou metodu představuje
fyzioterapie zaměřená na funkci bránice a hlubokého stabili-
začního systému.

Metodika a pacienti
Nemocní s progredujícími či nejasnými nemocemi a příznaky
z oblasti respiračního traktu byli vyšetřeni metodou Peptest.
Nemocní s pozitivními nálezy byli vyšetřeni pomocí 24hodi-
nové pHmetrie s impedancí jícnu. Sledovali jsme vztahy pří-
tomnosti pepsinu s nálezem kyselého jícnového refluxu a s frek-
vencemi proximálních refluxních příhod u nemocných
neléčených a léčených PPI. Nemocní s prokázanou refluxní jíc-
novou chorobou byli vyšetřeni fyzioterapeutem a léčeni cílenou
rehabilitací.

Výsledky
Vyšetřili jsme soubor 103 pacientů. Prokázali jsme významně
zvýšenou frekvenci výskytu kyselých refluxů u pozitivních ná-
lezů pepsinu a rozdíly mezi nemocnými léčenými a neléčenými

PPI. Podobně tomu bylo i u frekvence proximálních jícnových
refluxů, i zde byly nalezeny statisticky významné rozdíly v sou-
vislosti mezi přítomností pepsinu s frekvencí proximálních ref-
luxů a snížením této frekvence při léčbě PPI.

Součástí sdělení je i sumarizace výsledků vyšetření fyziote-
rapeutem, popis léčebných postupů a předběžné zhodnocení
výsledků fyzioterapie.

Závěr
Průkaz pepsinu v respiračních sekretech je senzitivním mar-
kerem přítomnosti kyselých jícnových refluxů i zvýšené frek-
vence refluxů proximálních. Podávání PPI snižuje u nemocných
s přítomností pepsinu v respiračních sekretech častost výskytu
kyselých i proximálních refluxů, a ačkoliv snižuje i funkci vý-
skytu příznaků GER (gastroezofageální reflux), přítomnost ky-
selých i proximálních refluxů snižuje jen u přibližně poloviny
souboru nemocných. Spíše než léčba chirurgická, zejména mi-
mojícnového refluxu, se v současné době ukazuje jako nadějná
cílená fyzioterapie.

Manažment chronickej
obštrukčnej choroby pľúc
v centrálnej a východnej Európe
– Štúdia POPE

R. Tkáčová1, V. Koblížek2, J. Švancara3

v zastúpení investigátorov štúdie 
POPE
1Klinika pneumológie a ftizeológie, LF Univerzity
P. J .Šafárika, Košice, Slovenská republika
2Klinika pneumologie, LF UK a FN Hradec Králové
3Institut biostatistiky a analýz, MU, Brno

Pozadie problému
Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) predstavuje
závažný medicínsky problém v krajinách centrálnej a východnej
Európy (CEE). Štúdia POPE (Phenotypes of COPD in Central
and Eastern Europe Study, ClinicalTrials.gov – NCT02119494)
je prvou medzinárodnou investigátormi iniciovanou kolabo-
ratívnou štúdiou v tomto regióne, ktorej cieľom je a) sledovanie
výskytu vopred definovaných fenotypov; b) sledovanie farma-
koterapie CHOCHP v krajinách CEE.

Metódy
Do štúdie boli zaradení ambulantní pacienti so stabilnou
CHOCHP v 11 krajinách CEE, pokiaľ splnili nasledujúce ink-
lúzne kritériá: vek ≥40 rokov, fajčenie ≥10 balíčkorokov, post-
bronchodilatačný FEV1/FVC <0,7 a neprítomnosť exacerbácie
CHOCHP ≥4 týždne.
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Výsledky
Štúdie sa zúčastnilo 3 366 pacientov (priemerný vek 66±9 rokov,
30 % ženy, FEV1 53±18 %). Dve tretiny CEE kohorty (63,3 %)
tvorili pacienti bez častých exacerbácií CHOCHP. Overlap
CHOCHP a bronchiálnej astmy (ACOS) bol najzriedkavejší fe-
notyp (6,9 %), ktorého výskyt bol asociovaný s mladším vekom
a vyšším body-mass indexom. Častí exacerbátori bez chronickej
bronchitídy boli zastúpení v 9,5 %, s chronickou bronchitídou
v 20,4 %. Častí exacerbátori s chronickou bronchitídou mali
najvyšší výskyt symptómov ako aj výskyt komorbidít.

Vo všetkých kategóriách GOLD boli najčastejšie podávaným
liekom dlhoúčinkujúce beta2-agonisty (LABA), nasledované
dlhoúčinkujúcimi antimuskarínovými farmakami (LAMA)
a inhalačnými kortikosteroidmi (ICS). Kombinácia
LAMA/LABA/ICS bola aplikovaná u 45 % pacientov. ICS boli
predpisované nie v súlade s odporúčaniami GOLD v 38 %, pri-
čom až 52 % nie častých exacerbátorov bolo liečených s ICS.
V GOLD skupine B boli nezávislými prediktormi užívania ICS
i trojkombinácie LAMA/LABA/ICS prítomnosť ACOS, exa-
cerbácia v predchádzajúcom roku a CAT skóre (p<0,01 pre
všetky porovnania).

Záver
Výsledky štúdie POPE poskytujú informácie o zastúpení jed-
notlivých kategórií GOLD a jednotlivých fenotypov, o pľúcnych
funkciách, symptómoch, komorbiditách a liečebných postu-
poch u pacientov s CHOCHP v krajinách CEE. Výsledky uka-
zujú, že nie je optimálna adherencia ani k odporúčaniam
GOLD, ani k fenotypovému prístupu k liečbe CHOCHP.

Is monotherapy in COPD
obsolete? Experience from
abroad

Ronald Dahl, Global Medical Expert,
GSK

Bronchodilation is the cornerstone in COPD treatment because
it addresses the fundamental physiological abnormality of air-
ways obstruction and the concomitant air trapping and lung
hyperinflation. Bronchodilation increase air flow i.e. the pos-
sibility to move the air faster through the airways (FEV1), inc-
rease the air available for ventilation (VC, IC), and importantly
the concomitant deflation of the lung measured as decrease in
RV and EELV. This lung deflation is associated with a more re-
laxed breathing because of a normalization of the volume-ten-
sion relationship. The increase in flow and volumes are the
background for the diminished dyspnoea during exercise and
exacerbations.

In clinical studies over 6 months a larger effect on 24 hour
mean FEV1 and through FEV1 was found compared to UMEC

and VI and in separate studies the combination UMEC/VI once
daily was superior to tiotropium 18 μg once daily. This was
accompanied by more responders in CAT score outcome, qua-
lity of life, and rescue beta2 inhaler use.

In the clinical studies, although not designed for exacerba-
tion reduction evaluation, reduction in exacerbation rate was
seen with UMEC and VI as monotherapy and higher for
UMEC/VI with about 50 % reduction compared to placebo.

In exercise endurance studies UMEC/VI had a more than
additive effect on shuttle walk test results, which mean that if
treated with only one of the compounds a less than optimal cli-
nical improvement would be the case.

Adverse events including “major adverse cardiac events”
(MACE) from UMEC/VI was not different from placebo or ti-
otropium.

COPD is associated with an increased risk of future deteri-
oration in lung function, quality of life and exacerbations.
A composite measure of 3 expressions of COPD deterioration
was developed and consist of a decrease of >100 mL from ba-
seline in trough FEV1; deterioration in SGRQ>4 units and mo-
derate/severe COPD exacerbation. These were expression of
Clinical Important Deterioration (CID). In retrospective ana-
lysis of studies the value of dual bronchodilation with
UMEC/VI was superior to tiotropium 18 μg in the total com-
posite CID score and in each of the endpoints.

Some clinicians advocate evaluating the efficacy and tolera-
bility each drug or drug combination at a time, and then deci-
ding which treatment is more appropriate for that patient. Ho-
wever, the studies show that the UMEC/VI is superior to
monocomponents.
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Vývoj klinických fenotypů –
prospektivní sledování pacientů
s těžkým CHOPN (Česká
CHOPN databáze)

V. Koblížek1, B. Novotná1,
M. Svoboda2, M. Plutinský3, 
J. Zatloukal4, P. Popelková5, 
B. Šnelerová6, M. Majerčiaková7,
L. Heribanová8, O. Sobotík9,
P. Musilová10, K. Brat3, E. Voláková4, 
J. Švancara2, K. Hejduk2

1Plicní klinika, LF UK a FN Hradec Králové
2Institut biostatistiky a analýz, LF a PF MU, Brno
3Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, LF MU
a FN Brno
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5Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, 
LF OU a FN Ostrava
6Plicní oddělení, Masarykova nemocnice, 
Ústí nad Labem
7Plicní oddělení, Krajská nemocnice T. Bati, Zlín
8Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova
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9Pneumologická klinika, 2. LF UK a FN v Motole,
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10Plicní oddělení, Krajská nemocnice Jihlava

Východisko
Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) představuje he-
terogenní syndrom spojený s několika klinickými variantami
(fenotypy). Ve světě jsou nejčastěji akceptovány následující
formy: non-exacerbační (NON-AE), frekventní exacerbátor
s chronickou bronchitidou (AE CB), frekventní exacerbátor
bez chronické bronchitidy (AE NON-CB) a pacient s překry-
vem bronchiálního astmatu a CHOPN (tzv. ACOS). Vývoj kli-
nických fenotypů CHOPN v čase a jeho souvislosti se symp-
tomy a plicními funkcemi dosud nebyl podrobněji zkoumán.

Metodika
V rámci tohoto projektu byla využita data z České multicen-
trické výzkumné databáze nemocných s těžkou formou
CHOPN (NCT01923051). Tato databáze je prospektivním, ob-
servačním projektem ČPFS trvajícím od roku 2013, v rámci
kterého jsou systematicky sledováni nemocní s post-broncho-
dilatační hodnotou FEV1 ≤60 % náležitých hodnot. Známky
určující fenotypy, plicní funkce, respirační symptomy, morbi-
dita a mortalita (jako hlavní parametry projektu) jsou sledovány
v pravidelných půlročních intervalech.

Výsledky
647 pacientů s těžkým CHOPN bylo do projektu zařazeno do
počátku ledna 2016. Předmětem naší analýzy jsou výsledky od
113 z nich, kteří jsou ve sledování nejméně dva roky. Jejich de-
mografické údaje jsou následující: věk 66,8±9,1 let, 73,8 %
mužů, post-BD FEV1 43,0±17,7 %. Celkově jde o 62,6 % NON-
AE pacientů, 18,8 % AE CB nemocných, 7,1 % AE NON-CB
subjektů a 11,5 % osob s ACOS. Byl nalezen zjevný rozdíl ve
stabilitě (stálosti) fenotypů během dvouletého sledování. Kromě
dvou stabilních fenotypů (ACOS a NON-AE) existují dva méně
stabilní (AE-CB, AE NON-CB). Kromě stability se výše uve-
dené typy (fenotypy) nemocných odlišují stran základních plic-
ních funkcí a respiračních symptomů.

Závěr
Dva klinické fenotypy (ACOS a NON-AE) nemocných s těžkou
CHOPN se vyznačují relativně slušnou stabilitou v čase dvou-
letého sledování. Naopak oba exacerbační fenotypy jsou signi-
fikantně méně stabilními. Fenotypy se odlišují v tíži a vývoji
symptomů a deklinaci základních plicních funkcí nemocných
během prospektivního sledování.
Poděkování: Velký dík patří širokému kolektivu osob podílejících
se na činnosti CHOPN databáze – mezi autory jsou (pro struč-
nost) uvedeni autoři s pacienty v minimálně dva roky trvajícím
sledování.

Méně častá příčina těžkého
respiračního selhání

P. Jakubec, O. Fischer, A. Křenková,
I. Grygárková, V. Kolek
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, LF UP a FN
Olomouc

Uvádíme kazuistiku mladé ženy s těžkým akutním respirač-
ním selháním, kde byla jistě jedním z důvodů těžkého stavu
sepse, ale dominující příčinou respiračního selhání bylo plicní
postižení gefitinibem. V druhé části sdělení popisujeme cha-
rakteristiky gefitinibové pneumonitidy, která je poměrně
vzácnou, ale velmi nebezpečnou a život ohrožující komplikací
této léčby.
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Intenzivní a akutní
pneumologická péče v České
republice v roce 2016

P. Jakubec
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, LF UP a FN
Olomouc

Na základě údajů z dotazníkové ankety a laskavé spolupráce
jednadvaceti lůžkových pneumologických pracovišť fakultního,
krajského a okresního typu z celé České republiky sdělujeme
aktuální údaje o struktuře a dostupnosti intenzivní a akutní
pneumologické péče v České republice. Uvádíme také názory
řady vedoucích pneumologických pracovišť a lékařů, věnujících
se intenzivní péči v pneumologii, na další postup a rozvoj této
oblasti do budoucna. Na kongresu zveřejníme celková data
k další diskusi na toto téma.

Sedm let pneumologické JIP
L. Stehlík, P. Paluch, J. Smetanová
Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova
nemocnice, Praha

Úvod
Jednotka intenzivní péče byla otevřena v roce 2009 a stala se
nedílnou součástí Pneumologické kliniky 1. LF UK a Thomay-
erovy nemocnice. Disponuje čtyřmi ventilovanými lůžky a vy-
tváří zázemí pro kriticky nemocné ze spádové oblasti TN
i mimo ni.

Metodika
Retrospektivní analýza hospitalizací v minulých letech, stručný
přehled.

Výsledky
Od roku 2009 bylo na pneumologické jednotce intenzivní péče
hospitalizováno 846 pacientů, 522 mužů a 324 žen, jejich prů-
měrný věk byl 65,5 roku. Nejčastěji se jednalo o nemocné
s CHOPN či pneumonií, případně kombinací obojího. Peču-
jeme i o nemocné s intersticiálními plicními procesy s respi-
račním selháním, specifický diagnostický a terapeutický přístup
vyžadují pacienti s život ohrožujícím krvácením z dýchacích
cest i plic, nemocní se stenózami trachey a kriticky nemocní
s tuberkulózou. Každý rok byla více než polovina nemocných
invazivně či neinvazivně ventilována. Většina nemocných byla
po překonání závažného stavu přeložena na standardní oddě-
lení kliniky a po propuštění domů se vrátili do života zvyklého

před začátkem choroby. Počet neúspěšně léčených nebyl nic-
méně nevýznamný, mortalita byla podmíněna základním one-
mocněním, věkem a komorbiditami.

Závěr
Specializovanou intenzivní péči poskytovanou naším praco-
vištěm pokládáme za velmi efektivní a racionální a hodláme ji
dále rozvíjet.

Funkční vyšetření před
chirurgickými výkony

J. Chlumský
Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova
nemocnice, Praha

Z pohledu pneumologa je operačním výkonem, který zasluhuje
největší pozornost, plicní resekční operace. Nejčastěji je pro-
váděn z důvodu bronchogenního karcinomu.

Nejspolehlivějším a zřejmě nejpraktičtějším zůstává algorit-
mus vyšetření doporučený ERS (European Respiratory Soci-
ety), který využívá k odhadu operačních rizik dvou základních
ventilačních a respiračních parametrů, FEV1 (sekundová vitální
kapacita) a TLCO (transferfaktor). V případě snížení jedné z nich
pod 80 % by měla být provedena spiroergometrie a riziko spo-
jené s plánovaným výkonem zvažováno podle nejvyšší dosa-
žené spotřeby kyslíku (peakVO2).

Při hraničních hodnotách se využívá výpočtu pooperačních
funkčních parametrů vyjádřených v % náležitých hodnot. Na
výběr je několik možných variant, jedna z nich používá k výpo-
čtu proporční hodnotu odpovídající velikosti resekované plíce:

FEV1poop = FEV1předop x (1 – relativní zastoupení rese-
kovaného parenchymu)

Pro parametr TLCO se používá stejný vzorec. K vyjádření re-
sekovaného parenchymu jsou obvykle použity zobrazovací me-
tody, CT hrudníku nebo perfuzní scintigrafie plic.

Pacienti nad 70 let věku, kteří mají FEV1 i TLCO v normě,
mohou podstoupit resekci, jsou-li schopni vyjít bez zastavení
tři patra do schodů. Pro ostatní seniory je provedení spiroer-
gometrie nevyhnutelnou podmínkou.

Dalším výkonem, který nabývá na popularitě, je volumre-
dukční operace plic. Indikace a odhad rizika byl v nedávné
době mírně přehodnocen a jsou k němu vybíráni pacienti s pře-
vážně kraniální distribucí plicního emfyzému, splňující násle-
dující kritéria:
1. těžká obstrukční ventilační porucha s FEV1 <35 % (40 %)
2. plicní hyperinflace s RV >200 % a RV/TLC >55 %
3. snížená tolerance zátěže, ideálně s průkazem dynamické hy-

perinflace
Kontraindikováni jsou pacienti s FEV1 nebo TLCO <20 %

náležitých hodnot.
Autor dále uvádí orientační funkční hodnocení míry kom-

plikací mimoplicních a mimohrudních operací.
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Klidová tenze CO2 ve
vydechovaném vzduchu
predikuje pooperační plicní
komplikace u pacientů
podstupujících torakotomii

K. Brat1, Z. Tóthová2, A. Tašková3, 
J. Skřičková1, V. Šrámek4, M. Vašáková2,
Z. Merta1, P. Homolka5,6,
I. Čundrle ml.4,6

1Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno
2Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova
nemocnice, Praha
3Chirurgická klinika, 1. LF UK a Thomayerova
nemocnice, Praha
4Anesteziologicko-resuscitační klinika, FN u sv.
Anny, Brno
5Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace, 
FN u sv. Anny, Brno
6ICRC, FN u sv. Anny, Brno

Úvod
Ventilační ekvivalent pro CO2 (VE/VCO2 sklon) predikuje
morbiditu a mortalitu u pacientů podstupujících plicní resekční
výkon. Pacienti se zvýšenými hodnotami VE/VCO2 během zá-
těže mají zároveň zvýšené hodnoty poměru VE/VCO2 a snížené
hodnoty tenze CO2 ve vydechovaném vzduchu (ETCO2)
v klidu. Naší hypotézou bylo, že parametry klidové ventilace
mohou predikovat morbiditu a mortalitu u pacientů podstu-
pujících torakotomii.

Metody
Zařazovacími kritérii pro tuto retrospektivní, multicentrickou
studii byla torakotomie a absolvování spiroergometrie v rámci
předoperačního vyšetření. Z hospitalizačních záznamů byl sle-
dován výskyt plicních a kardiovaskulárních komplikací z ob-
dobí prvních 30 pooperačních dnů, nebo doby hospitalizace.
Studentův t-test nebo Mann-Whitney U test byly použity ke
srovnání pacientů s komplikacemi a bez komplikací. Logistická
regrese a ROC analýzy byly použity k hodnocení parametrů
spojených s výskytem plicních komplikací. Data jsou prezen-
tována jako průměr ± SD; s hladinou významnosti p<0,05.

Výsledky
Do studie bylo zařazeno celkem 76 pacientů. Plicní pooperační
komplikace se vyskytly u 56 (74 %) pacientů a kardiovaskulární
komplikace u 36 (37 %) pacientů. Pacienti s plicními poope-
račními komplikacemi měli signifikantně nižší klidový dechový
objem (0,8±0,3 vs. 0,9±0,3 l; p=0,03) a klidový ETCO2 (28,1±4,3

vs. 31,5±4,2 mmHg; p<0,01), a vyšší klidový poměr VE/VCO2

(45,1±7,1 vs. 41,0±6,4; p=0,02) a sklon křivky VE/VCO2

(34,9±6,4 vs. 31,2±4,3; p=0,01). Logistická regrese prokázala
klidový ETCO2 nejsilnějším prediktorem výskytu plicních
komplikací (OR=1,21; 95% CI 1,06–1,39; AUC=0,77; p=0,01).
Pro pooperační kardiovaskulární komplikace nebyly u srovná-
vaných skupin pacientů prokázány žádné rozdíly ve ventilač-
ních nebo zátěžových parametrech.

Závěr
Hodnota klidového ETCO2 by mohla sloužit k identifikaci pa-
cientů s vyšším rizikem pooperačních plicních komplikací po
torakotomii.

Předoperační vyšetření
a příprava pneumologického
pacienta před operacemi

M. Vašáková
Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova
nemocnice, Praha

Pacienti s plicními onemocněními často musí podstoupit mi-
moplicní a někdy i plicní komplikace. Před operací je pak úko-
lem pneumologa stanovit operační riziko a opatření vedoucí
k redukci tohoto rizika. V případě neelektivních operací pře-
doperační stanovení rizika není možné nebo není nápomocné,
operace musí být provedena tak jako tak. Výjimku představují
plicní urgentní resekce pro jinak neřešitelnou hemoptýzu.
V tomto případě je možné se rozhodnout neoperovat, pokud
předpokládáme vysokou pooperační mortalitu.

V případě elektivních operací je situace jiná a je rozdíl v pře-
doperačním posuzování, zda se jedná o plicní či mimoplicní
operace:
● plicní – nutná predikce rizika a predikce ztráty plicních

funkcí – zachování minima nutného pro nezávislý život;
● mimoplicní – identifikovat, kteří pacienti mají zvýšené riziko

plicních komplikací a potřebují tedy specifickou přípravu
a perioperační péči.
Podrobné odebrání anamnézy v rámci předoperačního vy-

šetření je vždy nutné. Zejména se dotazujeme na níže uvedené
údaje:
● kuřáctví, alkoholismus
● profesionální expozice
● respirační symptomy
● námahová limitace
● chronické plicní onemocnění
● akutní respirační infekce

Fyzikální vyšetření by mělo být zaměřeno hlavně na symp-
tomy kardiopulmonálního onemocnění. Samozřejmostí je la-
boratorní vyšetření. V závěru vyšetření by vždy mělo být sta-
novení stupně rizika ASA. Funkční vyšetření plic nehraje na
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rozdíl od plicních operací zásadní roli u mimoplicních operací.
Zato provedení předoperačního skiagramu hrudníku pravdě-
podobně snižuje riziko pooperačních plicních komplikací (12,8
vs. 16 %), ale výsledky mění perioperační opatření jen v 1–4 %
pacientů.

Stran konkrétních plicních nemocí, u pacientů s astmatem
perioperační riziko není zvýšeno, ale je nutná co nejlepší kon-
trola astmatu před operací. Mezi možné perioperační kompli-
kace patří bronchospasmus po extubaci. Pacientům periope-
račně ponecháváme chronickou medikaci – protizánětlivou
léčbu inhalačními kortikosteroidy (IKS), beta mimetika s dlou-
hodobým účinkem (LABA), antileukotrieny, ev. pooperačně
při zhoršení doporučujeme krátkodobě působící beta mimetika
(SABA) a systémově podané kortikosteroidy (SKS).

Na rozdíl od astmatu je chronická obstrukční plicní nemoc
(CHOPN) významným rizikovým faktorem pro pooperační
plicní komplikace, ale pravděpodobně v případě mimohrud-
ních operací bez závislosti na hodnotě FEV1, závislost rizika 
na stupni obstrukce se uplatňuje ale u operací srdce a plic.
CHOPN zvyšuje riziko arytmií u pacientů podstupujících
hrudní operace srdce-plíce. Základním opatřením je optimální
kontrola CHOPN chronickou preventivní léčbou, v případě
pooperačních komplikací – akutní exacerbace – pak doporu-
čujeme SABA, SKS či krátkodobě působící anticholinergika
(SAMA).

U pokročilých zvláště fibrotizujících intersticiálních plicních
procesů (IPP) je vysoké riziko pooperačních komplikací hlavně
u plicních operací. Riziko stoupá s funkční závažností a s ko-
incidující plicní arteriální hypertenzí (PAH). Navíc musíme
vždy počítat s rizikem smrtící akutní exacerbace IPP. Samotná
nutnost umělé plicní ventilace (UPV) u pacientů s fibrotizují-
cím IPP přitom zvyšuje riziko akutní exacerbace.

Kouření cigaret je rizikem pooperačních komplikací plicních
i mimoplicních, a to jak současné, tak i v anamnéze (zde nižší
než u současných kuřáků). U elektivních operací redukuje ri-
ziko přestat kouřit šest týdnů před operací. Pravidelné užívání
alkoholu zvyšuje riziko akutního plicního poranění ALI/ARDS
u hrudních operací a zvyšuje riziko plicních komplikací včetně
respiračního selhání po operaci. Věk nad 65 let zvyšuje riziko
plicních pooperačních komplikací u mimohrudních operací.

Dalším rizikem je plicní hypertenze – NYHA II a více, plicní
embolie a obstrukční spánková apnoe. Zde hrozí zvýšené riziko
pooperačního srdečního selhání, ischemických příhod, arytmií,
cévní mozkové příhody, respiračního selhání, selhání ledvin.
Zvýšená je i pravděpodobnost nutnosti pooperační inotropní
a vasopresorické podpory.

Možnosti prevence pooperačních plicních komplikací.
Nutné je zvážit riziko operace v závislosti na preexistujícím
plicním onemocnění a jeho funkčním dopadu. Zásadní je dobrá
kontrola chronického plicního onemocnění, výluka kouření
a výluka užívání alkoholu předoperačně a v neposlední řadě
rehabilitace, hlavně před plicními operacemi.

Spirometrie – od teorie k praxi
J. Chlumský
Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova
nemocnice, Praha

Spirometrie je nezastupitelnou součástí vyšetření běžných re-
spiračních příznaků či laboratorních anomálií. Je prováděna
k ozřejmění stupně postižení plicních funkcí při všech one-
mocněních plic, v rámci obecného předoperačního vyšetření.
Spirometrie též slouží k odhadu prognózy respiračních one-
mocnění, k monitorování efektu léčby plicních onemocnění,
detekci nežádoucích účinků léků a chemických látek toxicky
působících na plicní tkáň, ke komplexnímu pohledu na systé-
mové choroby postihující plíce. Nelze zapomínat ani na posud-
kové účely, průzkum veřejného zdraví a klinický výzkum.

Spirometrické vyšetření musí splňovat kritéria kontroly kva-
lity laboratoří a vlastního měření, tímto tématem se zabývá
zvláštní sdělení.

Z ventilačních parametrů se k hodnocení používá vyšší
z alespoň dvou reprodukovatelných hodnot SVC (spirome-
trická vitální kapacita), FVC (usilovná vitální kapacita) a FEV1

(sekundová vitální kapacita). Základním parametrem, který
významným způsobem spoluurčuje typ ventilační poruchy, je
poměr FEV1/SVC. Hranice referenční hodnoty poměru
FEV1/SVC je určena dolním limitem normy (LLN).

Je-li poměr FEV1/SVC normální, hodnotíme jednotlivé
plicní objemy (SVC a FEV1). V případě, že jsou FEV1 a SVC
také v mezích náležitých hodnot, ventilační porucha není (ve
většině případů) přítomna. U rovnoměrného poklesu FEV1

a SVC lze konstatovat pouze pokles vitální kapacity a dopo-
ručit stanovení přítomnosti restrikční ventilační poruchy mě-
řením nepřímo měřitelných statických parametrů (TLC – cel-
ková plicní kapacita, FRC – funkční reziduální kapacita, RV –
reziduální objem).

Pokles FEV1/SVC pod LLN obvykle značí obstrukční ven-
tilační poruchu, jednoznačně pak při současném poklesu FEV1

pod LLN. Hodnocení tíže obstrukční ventilační poruchy se pak
provádí podle nižší z aktuálních hodnot FEV1 nebo FEV1/SVC.

Spirometrie – stručné kazuistiky
J. Chlumský
Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova
nemocnice, Praha

Sdělení ukazuje klinické případy s použitím spirometrického
vyšetření.
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Kam dál s dlouhodobou domácí
oxygenoterapií?

J. Chlumský
Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova
nemocnice, Praha

Dlouhodobá domácí oxygenoterapie (DDOT) je farmakolo-
gickou metodou, umožňující (téměř) normalizovat obsah kys-
líku v krvi u chronicky hypoxemických pacientů s (především)
plicními nemocemi. Její efektivita byla prokázána na přelomu
80. let minulého století u chronicky hypoxemických pacientů
s CHOPN, zejména s ohledem na délku jejich přežití. Tento
efekt je však zřetelně patrný až po 18 měsících léčby a dává tak
důraz na včasnou detekci nemocných. Efekt DDOT na morta-
litu je však vykoupen nutností (téměř) trvalé inhalace kyslíkem
obohaceného vzduchu a je vázán pouze na nekuřáky či exku-
řáky.

DDOT je však spojena s řadou nejasností.
a) Není bez zajímavosti, že pro jiné diagnózy, než výše zmíně-

nou CHOPN, nebyl nikdy podobný efekt prokázán. DDOT
je poskytována i pacientům s jinými diagnózami, protože se
logicky předpokládá stejný efekt jako u CHOPN a provádění
zaslepených studií se nepovažuje za etické.

b) Opakovaně bylo zkoumáno, zdali zmírnění indikačních kri-
térií, tedy mírnější hypoxemie nepovede ke zlepšení pro-
gnózy pacientů s CHOPN. Tato idea nebyla nikdy prokázána
a pacienti s pO2 v rozmezí 7,3–8,0 kPa nemají z DDOT pro-
gnostický benefit.

c) Jedním z největších problémů je hodnocení přínosu mobil-
ních zařízení. Jejich indikace je vedena snahou o zachování
mobility pacientů, která sama o sobě je důležitým prognos-
tickým znakem, odstraněním sociální izolace a zlepšení kva-
lity života. Dosud však pro indikaci mobilních zařízení ne-
jsou žádná jednoznačná kritéria, protože nejsou žádné
důkazy o efektivitě těchto zařízení, jejichž provoz je navíc
nepoměrně dražší ve srovnání se stacionárními koncentrá-
tory. Proto stále neexistuje shoda mezi lékaři a plátci zdra-
votní péče. Nejlogičtějším postupem by bylo testovat a sle-
dovat mobilitu nemocných v závislosti na inhalaci kyslíku.

Diskutovány budou možnosti indikace mobilních zařízení
v blízké i vzdálené budoucnosti.

Kontrola kvality ve funkčním
vyšetřování

V. Zindr
Ordinace pneumologie a diagnostiky plicních
funkcí, Karlovy Vary

„Kontrola kvality“ je definována jako proces monitorování přes-
nosti a správnosti procedury měření. Jejím smyslem je ujištění,
že měření jsou prováděna v přijatelném rozmezí správnosti

a přesnosti. Laboratoře diagnostiky plicních funkcí by měly mi-
nimalizovat možnost chyb a variability tak, aby byla zajištěna
kvalita výsledků vyšetření.

Ke každé proceduře prováděné v laboratoři diagnostiky plic-
ních funkcí by měl existovat manuál, který obsahuje:
1. popis testu a jeho smysl
2. účel indikace k provedení testu a event. kontraindikace
3. všeobecný popis metody a popis specifického vybavení

včetně jednorázových pomůcek
4. požadavky na kalibraci přístroje před testem (obvykle ob-

sažené v doporučení výrobce), příprava pacienta před vy-
šetřením a potřebná vyšetření, jejichž výsledky je potřeba
znát před zahájením testu

5. návod k provedení testu krok po kroku – počínaje postu-
pem měření a konče výpočty výsledků

6. doporučení kontroly kvality s přijatelnými hraničními hod-
notami výsledků, event. následné nápravné akce při jejich
nedodržení

7. bezpečnostní podmínky ve vztahu k dané proceduře (kon-
trola infekce, rizik)

8. způsob uvádění výsledků měření
9. náležité hodnoty používané při výpočtu výsledků včetně

jejich zdrojů
10. dokumentace protokolů, prověřujících správnou funkci

počítačové techniky včetně zálohování dat, doporučení pro
event. upgrady systému atd.

11. datum a podpis odpovědného pracovníka (vedoucího
a členů týmu laboratoře)

Základem úspěchu při prověřování kvality dat je rigidní kon-
trola procedury, kterou jsou data získávána. Činnost vyšetřu-
jícího, vyšetřovaného, stejně tak jako správná funkce přístroje
musí být posouzena v každém jednotlivém dokončeném mě-
ření, tak aby bylo možno posoudit přijatelnost výsledků.

Bronchoalveolární laváž (BAL)
a vyšetření bronchoalveolární
tekutiny (BALT) u infekčního
postižení plic

J. Skřičková, M. Tomíšková, V. Herout
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, 
LF MU a FN Brno

BAL s následným vyšetřením BALT je efektivní a šetrná metoda
ke stanovení etiologie plicního postižení, a to především in-
fekčního. BALT by měla být indikována u těch nemocných,
u kterých se plicní postižení projevuje dušností, kašlem, bo-
lestmi na hrudníku, teplotami a patologickým rentgenovým
nálezem a není známa etiologie těchto komplikací.

Provedení BAL by mělo být indikováno co nejdříve, nejlépe
před empirickým nasazením antimikrobiální léčby, dále při ne-
dostatečné odpovědi na již probíhající léčbu.
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Pokud chceme získanou BALT vyšetřovat mikrobiologicky,
nemělo by se před provedením BAL odsávat a pracovním ka-
nálem instalovat jakékoliv látky (mukolytika a lokální aneste-
tika), aby se zamezilo možnosti kontaminace BALT. V publi-
kované práci z roku 1999 pouze u 4,3 % našich nemocných byl
shodný bakteriologický nález v dutině ústní a BALT, pouze u 6,6
% nemocných byl shodný nález ve výplachu z velkých dýchacích
cest a v BALT. Pouze u 2,1 % nemocných byl shodný nález hou-
bových mikroorganismů v dutině ústní a v BALT a pouze u 5,0
% nemocných byl shodný nález ve velkých dýchacích cestách
a v BALT. U 19 (95,0 %) nemocných z 20 s fibrotizujícím plic-
ním onemocněním byla BALT při dodržení výše uvedených
zásad sterilní.

V rámci bakteriologického vyšetření je nutné provedení
kvantitativního vyšetření. Za signifikantní považujeme kon-
centraci bakterií 103/ml. V případě podezření na infekční eti-
ologii plicního postižení vyšetřujeme BALT nejen mikrosko-
picky a kultivačně, ale vzhledem k nutnosti rychlé diagnostiky
u imunokompromitovaných nemocných používáme i moderní
serologické a molekulárně biologické metody (vyšetření anti-
genu, PCR).

Výsledky vyšetření BALT musíme hodnotit v souvislosti
s anamnézou, fyzikálním vyšetřením a rentgenovým vyšetře-
ním.

ROSE – význam, indikace
a výtěžnost vyšetření

P. Žáčková
Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova
nemocnice, Praha

Úvod
ROSE – rapid on-site evaluation je okamžité cytologické vyšet-
ření vzorků odebraných v průběhu bronchoskopického vyšet-
ření. Vyšetření má v podstatě dvojí význam. Slouží k posouzení
validity vzorku, další význam spočívá ve stanovení diagnózy
a případně v posouzení rozsahu onemocnění.

Metodika
V naprosté většině případů se ROSE provádí v průběhu bron-
choskopického vyšetření v celkové anestézii. Nejčastější indi-
kací je hilová a mediastinální lymfadenopatie, extrabronchiálně
lokalizované tumory naléhající na tracheu a hlavní bronchy
a tumory mediastina. Vzorek je obarven a připraven k odečtení
během 30 sekund.

Výsledky
Z celkového počtu bronchoskopií provedených v CA v roce
2015 na Pneumologické klinice TN bylo 147 vyšetření diagnos-
tických. Validních vzorků umožňujících stanovení diagnózy

bylo 136 (93 %), u 11 nemocných se přes opakovaný odběr ne-
podařilo zachytit cílovou tkáň (7 %). Pomocí ROSE byla diag-
nóza stanovena u 127 nemocných (93 %).

Závěr
Mikromorfologická verifikace je základním a nezbytným před-
pokladem pro posouzení terapeutických možností. Výhodou
cytologického vyšetření je jeho rychlost a nízké finanční ná-
klady. Vyšetření je vysoce senzitivní a senzitivita dále vzrůstá
kombinací několika typů odběrů vzorků. ROSE umožňuje po-
souzení validity odebraného vzorku, což významně zvyšuje vý-
těžnost bronchoskopických vyšetření prováděných v celkové
anestézii. V případě nádorových onemocnění umožňuje rychlé
stanovení diagnózy i rozsahu onemocnění.

ROSE proto považujeme za nedílnou součást diagnostického
procesu u nádorových i některých nenádorových patologických
procesů probíhajících v plicním parenchymu a v mediastinu.

Za hranicí viditelného.
Výtěžnost bronchoskopie při
negativním intrabronchiálním
nálezu na našem pracovišti

J. Šimovič, J. Votruba
Centrum plicní endoskopie, 1. klinika tuberkulózy
a respiračních nemocí, 1. LF UK a VFN, Praha

Bronchoskopické vyšetření je základní metodou v diagnostice
plicní rakoviny. V práci se zabýváme diagnostickým přínosem
bronchoskopie při zcela negativním intrabronchiálním nálezu.

Formou retrospektivní analýzy prezentujeme výsledky dia-
gnostické výtěžnosti pomocí metod endobronchiáního ultra-
zvuku v průběhu jednoho roku.

Z indikace suspekce na plicní malignitu na základě zobra-
zovacích metod a s kompletně negativním intrabronchiálním
nálezem jsme v průběhu tohoto časového období provedli 167
vyšetření u 155 pacientů, z kterých dostatek dat k analýze bylo
k dispozici ke 151 vyšetřením u 140 pacientů. Bronchoskopie
ke stanovení definitivní mikromorfologické diagnózy přispěla
ve 102 případech (u 73 % všech pacientů). V práci prezentujeme
detailnější analýzu těchto dat.
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Transbronchiální biopsie
v diagnostice akutní celulární
rejekce po transplantaci plic –
naše zkušenosti

J. Pozniak1, J. Kolařík1, J. Šimonek1,
M. Chadimová2, R. Lischke1

13. chirurgická klinika, 1. LF UK a FN v Motole,
Praha
2Ústav patologie a molekulární medicíny, 2. LF UK
a FN v Motole, Praha

Transbronchiální biopsie patří mezi základní nástroj v diagnos-
tice akutní rejekce u pacientů po transplantaci (Tx) plic, ať už
v rámci protokolárních biopsií v 1., 3., 6. a 12. měsíci, nebo
akutních biopsií indikovaných v dalším průběhu při zhoršení
plicních funkcí. Vzhledem k přechodu na novou techniku kry-
obiopsie, kterou jsme zavedli od roku 2016, jsme se rozhodli
vyhodnotit náš dosavadní soubor 756 pomocí klíštěk biopto-
vaných pacientů z let 1997–2015.

Provedli jsme retrospektivní analýzu u 756 po sobě jdoucích
výkonů. Sledovali jsme reprezentativnost vzorku pro mikro-
morfologické hodnocení, četnost a stupeň zachycené rejekce,
výskyt akutní celulární rejekce a protilátkami zprostředkované
rejekce a výskyt komplikací (krvácení, pneumotorax, pneumo-
nie) spojených s výkonem.

Transbronchiální biopsie je důležitá metoda v surveillance
pacientů po transplantaci plic s minimálním výskytem kom-
plikací.

Kryobiopsie v diagnostice
intersticiálních plicních procesů

M. Vašáková, R. Matěj, L. Stehlík, 
Š. Lefnerová
Pneumologická klinika, 1. LF UK a Oddělení
patologie a molekulární medicíny, Thomayerova
nemocnice, Praha

Úvod
Intersticiální plicní procesy (IPP) v řadě případů vyžadují pro
definitivní správnou diagnózu histopatologické vyšetření
vzorku plicní tkáně. V rámci multidisciplinární teamové dia-
gnostiky těchto procesů je znalost histopatologického obrazu
v řadě případů IPP rozhodující. Problém je však často s mož-
ností vzorek plicní tkáně získat. Ne všichni pacienti jsou totiž
schopni nebo ochotni chirurgickou plicní biopsii podstoupit
a navíc u pacientů nad 65 let a/nebo s transfer faktorem nižším
než 35 % náležitých hodnot je tento výkon spojen se značnou

morbiditou a mortalitou. Transbronchiální plicní biopsie (TBB)
je sice málo zatěžující, avšak její přínos pro diagnostiku IPP je
omezený. TBB dokáže pomoci hlavně v diagnostice sarkoidózy,
ale u většiny ostatních IPP selhává.

Kryoterapie jako bronchoskopická metoda je používána od
roku 1968, dříve byla používána hlavně pro desobliteraci ná-
dorových procesů obliterujících velké dýchací cesty. V diagnos-
tice IPP je metoda používána poměrně krátkou dobu. První
pokusy o transbronchiální kryobiopsii byly realizovány v roce
2004 (Babiak), metodu pak rozvinul Hetzel. Kryobiopsie u IPP
je nyní již standardně využívána některými pracovišti v Evropě
i ve světě.

Metodika a výsledky
My jsme převzali zkušenosti na pracovišti prof. Polettiho ve
Forli a zahájili jsme provádění kryobiopsií v listopadu roku
2014. Do 15. března 2016 jsme tuto metodu použili u 73 paci-
entů s IPP. Vyšetření provádíme kryopřístrojem ERBECRYO
se sondou 2,4 mm a s CO2 chlazením, kterým lze dosáhnout
teplot až -75°C. Vyšetření provádíme v intravenózní celkové
anestezii za intubace pacienta rigidním tracheoskopem s trys-
kovou UPV. Kryobiopsie provádíme vždy za skiaskopické kon-
troly, jednak k lokalizaci vhodného místa odběru a také ke kon-
trole, zda nebyl způsoben pneumotorax (obr. 1). Odebíráme
takto 2–3 vzorky tkáně, které jsou většinou velikosti 5–10 mm
v průměru (obr. 2 a 3). Ke kontrole krvácení zavádíme do pří-
slušného bronchu katetr, který nafukujeme ihned po vytažení
sondy s namraženým vzorkem tkáně. Vzorek je pak odstraněn
ze špičky sondy ve fyziologickém roztoku a fixován formolem.

Závěr
Jde o metodu bezpečnou, která poskytuje patologovi podstatně
větší vzorek plicní tkáně než běžná TBB a umožňuje pacientovi
vyhnout se chirurgické plicní biopsii, zvláště v situaci, kdy by
byla tato pro pacienta spojena s vysokým rizikem komplikací.
Sdělení podpořeno grantem NT 13433-4/2012, IGA MZČR.

Obr. 1: Skiaskopická kontrola odběru tkáně při kryobiopsii
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Obr. 2: Vzorek plicní tkáně na kryosondě

Obr. 3: Vzorky plicní tkáně u pacientky s exogenní alergickou
alveolitidou – po fixaci

Transbronchiální kryobiopsie
na 1. klinice TRN VFN v letech
2013–2015

J. Votruba, J. Šimovič, J. Kaláb, 
H. Bartáková
1. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí, 1. LF
UK a VFN, Praha

Pro transbronchiální kryobiopsii používáme zásadně tenkou
1,9 milimetrů silnou sondu délky 90 centimetrů. Při aktivaci
se distální konec próby ochladí na teplotu mínus 77 stupňů
Celsia a žádaná tkán se na tuto sondu namrazí. Kryopróbu za-
vádíme pracovním kanálem bronchoskopu do oblasti lokali-
zované plicní léze, či u parenchymových plicních procesů do
oblasti dva centimetry od hrudní stěny pod skiaskopickou kon-
trolou. Zde necháme kryosondu aktivovat 3 až 5 sekund a poté
ji vytáhneme z bronchiálního stromu i s bronchoskopem tak,
abychom nepoškodili vzorek namražený na distálním konci.

Obvykle se snažíme získat dva až čtyři vzorky při každém vý-
konu, které fixujeme ve formaldehydu.

U difuzních parenchymových procesů jsme tak schopni až
zdvojnásobit výtěžnost transbronchiální biopsie pro IPF a vý-
razně zvýšit pravděpodobnost úspěchu diagnostiky pro ostatní
parenchymové procesy.

V letech 2013 až 2015 bylo na 1. klinice TRN VFN a 1. LF
UK provedeno celkově 316 kryobiopsií z parenchymové loka-
lizace. V indikaci solitární plicní uzel to bylo 261 biopsií. V in-
dikaci parenchymové plicní procesy to bylo 55 biopsií. Dia-
gnostika solitárních plicních uzlů závisí zejména na kvalitě
endobronchiální navigace. I v tomto případě je ovšem vhodné
získat pro histopatologické vyšetření maximálně velký tkáňový
vzorek. Úspěšnost histologického ověření u solitárních plicních
uzlů velikosti 1,3–3,0 cm byla v našem případě 72 %. Difuzní
parenchymové plicní procesy jsou diagnosticky velmi obtížné
a úspěch diagnostiky nespočívá pouze ve správném technickém
provedení odběru materiálu, ale zejména v základní diagnóze
pacienta. V prezentaci uvádíme jednotlivé nosologické jedno-
tky, které vytváří náš soubor pacientů s odpovídající úspěšností
pro histopatologickou diagnostiku. Vyplývá z ní velmi dobrá
diagnostická úspěšnost pro sarkoidózu a kryptogenní organi-
zující pneumonii a literárním údajům zhruba odpovídající ús-
pěšnost pro diagnostiku idiopatické plicní fibrózy. V našem
souboru bylo procento výrazného krvácení po parenchymo-
vých kryobiopsiích méně než 2 a i v těchto případech bylo kr-
vácení zvládnutelné standardními bronchologickými postupy.
Pneumotorax byl přítomen ve 3 % případů a pouze v jednom
případě musel být pacient krátkodobě drénován.

Endobronchiální chlopně
a spigoty v nestandardních
indikacích

H. Bartáková, J. Kaláb, J. Šimovič, J.
Votruba
Klinika TRN, 1. LF UK a VFN, Praha

Úvod
Zavádění endobronchiálních chlopní a spigotů je již zavedenou
metodou endobronchiální plicní volumredukce u pacientů
s pokročilým heterogenním emfyzémem, kteří splňují funkční
kritéria.

Jiné indikace, jako je například ošetření pleurobronchiální
píštěle nebo navození kolapsu pozánětlivé dutiny, jsou dalšími,
byť dosud nestandardizovanými možnostmi využití endobron-
chiálních chlopní a spigotů.

Metodika
Retrospektivní vyhodnocení efektivity výkonů, při nichž byly
zavedeny endobronchiální chlopně nebo spigoty v jiné, než
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standardní indikaci, tj. u heterogenního emfyzému s přísluš-
nými funkčními parametry.

Výsledky
V období 37 měsíců (leden 2013 až leden 2016) bylo na našem
pracovišti provedeno 53 bronchoskopií, při nichž byly zavedeny
endobronchiální chlopně nebo spigoty. Ve 12 případech se jed-
nalo o jinou než standardní indikaci, tj. heterogenní emfyzém
s příslušnými funkčními parametry. Ve 4 případech byl tímto
způsobem patologický stav vyřešen, u 3 pacientů se jednalo
o pleurobronchiální píštěl, v jednom případě o pacientku s he-
terogenním plicním emfyzémem na umělé plicní ventilaci, kde
byla EPVR úspěšně použita jako ultimum refugium k odpojení
od ventilátoru. V 5 případech byl zaznamenán částečný efekt,
4 pacienti měli pleurobronchiální píštěl, 1 postmykotickou ka-
vitu. V jednom případě u pacientky s postabscesovou pneuma-
tokélou nedošlo k žádnému zlepšení. U dvou pacientů jsme ne-
byli schopni efekt zhodnotit, neboť se bezprostředně vrátili do
jiných zdravotnických zařízení. Jednalo se o jednu pacientku
s kongenitálním lobárním emfyzémem a jednoho pacienta
s pleurobronchiální píštělí.

Závěr
Zavedení endobronchiálních chlopní a spigotů v nestandard-
ních indikacích je efektivní a málo zatěžující metodou, která
může pozitivně ovlivnit a zkrátit léčbu pacienta. Další práce by
měly vyhodnotit cost-efektivitu v jednotlivých indikacích
a standardizovat postupy.

Komplikace kryo a forceps
transbronchiální plicní 
biopsie

L. Hajdová, M. Sova, V. Kolek,
P. Jakubec, J. Kultan, S. Losse,
A. Václavík, J. Zatloukal
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, 
LF UP a FN Olomouc

Úvod
Transbronchiální plicní biopsie (TBB) je šetrnou metodou k zís-
kání diagnostického vzorku plicní tkáně. Je jí možno provádět
klasickou metodou pomocí klíštěk (forcepsTBB) nebo pomocí
kryosondy (kryoTBB). KryoTBB je metodou novou, jejíž míra
komplikací není přesně známa.

Cíl
Porovnat míru komplikací forcepsTBB a kryoTBB.

Metodika
Zařazeno bylo celkem 85 pacientů (47 mužů) průměrného věku
58,5±15,5 roků. Prospektivně byli zařazeni pacienti indikovaní
k TBB z indikace diagnostiky intersticiálních plicních procesů.
Následně u nich byla provedena kryoTBB (52) nebo forcep-
sTBB (33) a byla hodnocena míra komplikací a přínosnost hi-
stologie pro stanovení diagnózy a získaná data byla statisticky
zpracována.

Výsledky
Byla zaznamenána signifikantně vyšší histologická výtěžnost
u kryoTBB (80,8 % vs 54,5 %, p=0,010). U kryoTBB bylo také
častěji přítomno významnější krvácení (36,5 % vs 12,1 %,
p=0,031). Rozvoj pneumotoraxu vyžadujícího hrudní drenáž
se mezi těmito dvěma metodami nelišil (9,6 % vs 3 %, p=0,397).

Závěr
Použití kryoTBB dosahuje v diagnostice intersticiálních plic-
ních procesů mnohem vyšší výtěžnosti než klasická forcep-
sTBB, avšak tento pozitivní přínos je do jisté míry vykoupen
vyšším výskytem krvácení, které však většinou nebývá život
ohrožující.
Práce byla podpořena grantem IGA_LF_2016_031.

Mutačné analýzy EGFR
z bronchiálnych sterov
u pacientov s NSCLC

I. Majer1, H. Novosadová1, P. Hlavčák2,
J. Demian1

1Klinika pneumológie a ftizeológie, LF UK a UNB,
Bratislava
2Alpha medical s.r.o., Bratislava

Pľúcne karcinómy (LC) sú histologicky a molekulárne hetero-
génne ochorenia, ktoré dominujú v počte novodiagnostikova-
ných onkologických ochorení. Diagnostika LC v poslednej de-
káde pokročila najmä v molekulárnej typizácii nádorovej
proliferácie a následnej cielenej molekulárnej terapii (CMT)
tyrozín-kinázovými inhibítormi (TKI). TKI-terapia je však
účinná len pre úzku podskupinu LC, prevažne adenokarcinó-
mov, typicky s aktivačnými mutáciami v intracelulárnej doméne
receptoru pre epidermálny rastový faktor (EGFR). Selekcia pa-
cientov vhodných na CMT štandardne prebieha na základe bi-
optického vyšetrenia.

Metodika
Autori uvádzajú analýzu EGFR mutácií u pacientov s nemalo-
bunkovým karcinómom pľúc (NSCLC) z bronchiálnych sterov
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(BS). Po cytomorfologickej charakterizácii získaného náteru,
kontrole celularity a zastúpenia nádorových buniek vyšetrili
pomocou kvantitatívnej PCR prítomnosť klinicky významných
EGFR mutácií. V tejto štúdií predstavujeme metodiku na vy-
šetrenie mutačného statusu EGFR z bronchiálnych sterov (BS).

Výsledky
V dvojročnom období od marca 2013 do marca 2015 sme na
somatické aktivačné EGFR mutácie pomocou kvantitatívnej
PCR vyšetrili 149 pacientov, z ktorých sme 19 (12,78 %) odpo-
ručili na EGFR-TKI terapiu. Najčastejšou EGFR mutáciou boli
delečné mutácie v exóne 19. Optimalizácia vstupných paramet-
rov cytologických odberov a izolovanej genomickej gDNA
umožnila 100% úspešnosť EGFR analýz.

Záver
Multidisciplinárny prístup EGFR genotypizácie klinicky rele-
vantných somatických mutácií z BS umožňuje rozšírenie
spektra pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc, vhod-
ných na CMT.

Elektromagneticky navigovaná
bronchoskopie v diagnostice
malých periferních plicních lézí:
prospektivní studie

J. Zatloukal, V. Kolek, P. Jakubec
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, LF UP a FN
Olomouc

Úvod
Diagnostické možnosti standardní flexibilní bronchoskopie
jsou omezeny u malých ložisek lokalizovaných v plicní periferii.
Některé zkušenosti ukazují, že elektromagneticky navigovaná
bronchoskopie může zlepšit diagnostiku malých periferních
plicních lézí.

Cíl
Zjištění účinnosti a bezpečnosti elektromagneticky navigované
bronchoskopie.

Metodika
Do naší prospektivní studie bylo zařazeno 89 pacientů s peri-
ferním plicním ložiskem, u nichž byla diagnosticky nepřínosná
transbronchiální plicní biopsie z ložiska, provedená pod přímou
skiaskopickou kontrolou. Každý ze zařazených pacientů absol-
voval elektromagneticky navigovanou bronchoskopii (super-

Dimension/Bronchus system) a při ní provedenou kartáčkovou,
punkční a transbronchiální biopsii. Pacienti, u nichž ani elek-
tromagneticky navigovaná bronchoskopie nevedla k jedno-
značnému diagnostickému závěru, podstoupili torakoskopii.

Výsledky
Průměr vyšetřovaných ložisek činil 23,1±10,2 mm (5 až 40
mm). Definitivní diagnózou byla malignita u 75 pacientů a be-
nigní léze u 14 pacientů. Elektromagneticky navigovaná bron-
choskopie prokázala malignitu a její histologický typ u 33 pa-
cientů (44 %), podezření na malignitu bez histologické typizace
u 17 pacientů (23 %) a falešně negativní nález u 25 pacientů (33
%). Žádný z pacientů neměl závažnou komplikaci (pneumoto-
rax, nekontrolované krvácení, respirační selhání).

Závěr
Elektromagneticky navigovaná bronchoskopie je bezpečnou
metodou k získání bioptických vzorků z malých periferních
plicních lézí, která má vysoký diagnostický přínos, zejména
u pacientů s takovými plicními lézemi, které nejsou dostupné
pro jiná bronchoskopická vyšetření. Výsledky naší studie dále
umožnily identifikovat faktory, které ovlivňují efektivitu elek-
tromagneticky navigované bronchoskopie.

Biodegradabilní stenty v léčbě
stenóz trachey, naše výsledky
v letech 2013–2015

L. Stehlík1, V. Hytych2,
M. Vašáková1

1Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova
nemocnice, Praha
2Oddělení hrudní chirurgie, Thomayerova
nemocnice, Praha

Úvod
Polydioxanon je polymer patřící k polyesterům, je používán
jako vstřebatelný šicí materiál s dobrou biokompatibilitou. Od
tracheálních biodegradabilních (BD) stentů se očekává kom-
binace výhod současných metalických a silikonových stentů,
tj. dobrá adaptace na anatomii dýchacích cest a dobrá biologická
tolerance.

Metodika
Prospektivní intervenční studie. Sdělení shrnuje výsledky do-
sažené na Pneumologické klinice 1. LF UK a Thomayerovy ne-
mocnice mezi lety 2013 a 2015 u pacientů se stenózou trachey
různé etiologie. Zaváděli jsme polydioxanonové stenty vyrá-
běné spol. ELLA-CS, Hradec Králové.
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Výsledky
Celkem 22 BD stentů bylo zavedeno 15 pacientům se zúžením
trachey. Implantace byla technicky snadná, bezprostřední en-
doskopický i klinický efekt byl velmi dobrý. Nemocní byli kon-
trolováni v pravidelných intervalech a podle potřeby. V průběhu
léčby byla u některých nutná balonková dilatace a odstranění
stenozujících granulací a případně restenting při recidivě ste-
nózy z důvodu pokročilé degradace stentu. U devíti nemocných
byla léčba úspěšná a došlo k remodelaci stenózy nebo stabilizaci
tracheomalacie. U tří nemocných bylo nutné konvertovat na
silikonový stent nebo byla trachea ponechána bez stentu, tři
nemocní zemřeli z důvodu selhání jiných orgánů.

Závěr
BD stenty se jeví do budoucna jako slibná metoda nabízející
rychlé dosažení stavu, kdy není v dýchacích cestách potřebná
přítomnost mechanické opory (stentu, tracheostomické ka-
nyly). Nevýhodou jsou další očekávatelné bronchoskopické in-
tervence, což může být pro některé nemocné zatěžující i rizi-
kové. Předpokladem úspěchu je pečlivá selekce pacientů a jejich
dobrá spolupráce. Další klinická hodnocení i studium předpo-
kládaného biologického efektu polydioxanonu na stěnu dýcha-
cích cest jsou nanejvýš potřebná.
Podpořeno grantem IGA MZ ČR NT 14146-3/2013.

Benigní stenózy velkých
dýchacích cest 2014–2015

M. Trefný, F. Petřík, M. Marel,
A. Vlachová, J. Kotrbová, D. Rakita,
L. Fila
Pneumologická klinika, 2. LF UK a FN v Motole,
Praha

Úvod
Benigní stenózy velkých dýchacích cest (BSVDC) jsou ve
spektru nemocných podstupujících intervenční bronchosko-
pické výkony (IBV) stále častější. Asi 85 % z nich vzniká v sou-
vislosti s intubací či tracheostomií (TS).

Metodika
Jde o prospektivní observační studii nemocných, které s touto
poruchou léčíme pomocí IBV.

Výsledky
Během dvou let jsme se starali o 45 nemocných s BSVDC, me-
dián věku byl 63 roky, 32 z nich byli muži. U 39 nemocných
vznikla stenóza v souvislosti s intubací, 11 z nich mělo pouze

orotracheální intubaci, 28 mělo i TS, zbylých 6 nemocných
mělo stenózu v souvislosti s plicní transplantací, onemocněním
jícnu (stent), sleeve resekcí, malacií, polychondritidou a vroze-
nou vadou trachey. 24 nemocným jsme zavedli stent, 9 jsme
odeslali k operaci. Současné výsledky porovnáme se sestavou
z let 1998–2002 a navrhneme algoritmus péče o tyto nemocné.

Závěr
Intervenční bronchoskopické výkony jsou efektivní metodou
v řešení stenóz velkých dýchacích cest u inoperabilních nemoc-
ných.

Výsledky péče o nemocné
s maligními stenózami velkých
dýchacích cest 2014–2015

M. Trefný, F. Petřík, M. Marel,
A. Vlachová, J. Kotrbová, D. Rakita,
L. Fila
Pneumologická klinika, 2. LF UK a FN v Motole,
Praha

Úvod
Komplexní péče o nemocné s maligním plicním onemocněním
zahrnuje i terapeutické bronchoskopické výkony, které v urči-
tém období vývoje nemoci mají za cíl zkvalitnit život nemoc-
ných.

Metodika
Jde o prospektivní observační studii. Nemocné s maligními ste-
nózami jsme bronchoskopovali pomocí rigidního instrumen-
taria v celkové anestezii, používali jsme Nd YAG laser a origi-
nální stentovací instrumentarium Storz.

Výsledky
Během dvou let jsme na Pneumologické klinice řešili maligní
stenózy u 63 nemocných. Stenózy byly v trachei 41x, v pravém
hlavním bronchu 18x a v levém hlavním bronchu rovněž 18x.
Typy malignit: plicní karcinom 44x, karcinom jícnu 6x, Gra-
witzův tumor 3x , karcinom štítné žlázy 2x, jiné 8x. Medián
doby od diagnózy malignity k poznání stenózy velkých dýcha-
cích cest byl jeden měsíc. Všichni pacienti měli provedenou la-
serovou ablaci a 38 nemocným jsme zavedli stent: 24x ypsilon
Dumon stent, 10x Dumon stent přímý a 2x stent Ultraflex. Me-
dián přežití nemocných, kteří zemřeli se zavedeným stentem (z
38 zemřelo do ledna 2016 25), bez rozdílu zavedených stentů,
byl 30 dní. Ve skupině nemocných s Y stentem byl medián pře-
žití 61 dní. Výsledky intervenční bronchoskopie u nemocných
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s plicním karcinomem byly následující: úplné rekanalizace jsme
dosáhli 34x, částečné rekanalizace 8x, nádor byl pouze zkoa-
gulován 2x. Komplikace byly vzácné, 2x došlo k poranění stěny
velkých dýchacích cest, krvácení nad 50 mililitrů jsme zazna-
menali 3x.

Závěr
Intervenční bronchoskopické výkony u nemocných s maligními
stenózami jsou paliativním výkonem, který zmenší utrpení ne-
mocných s rozsáhlým maligním procesem.

Aplikace Y stentů – dlouhodobé
vyhodnocení ověřené metody

V. Kolek, R. Zitová, M. Boháčová,
K. Pospíšilová, M. Jurková, H.
Bartošová
Klinika plicních nemocí a TBC, LF UP a FN
Olomouc

Úvod
Zavedení stentu patří mezi standardní metody terapeutické
bronchologie. Technicky náročnější je zavádění stentů do tra-
cheobronchiální oblasti, kde se uplatňují stenty typu Y nebo L.
Indikací jsou stenozující procesy v této lokalizaci a to v zásadě
benigního nebo maligního charakteru. Výjimečně lze tento typ
stentu použít u bronchopleurálních nebo tracheoezofageálních
píštělí. Mezi indikace patří maligní procesy jako je karcinom
plic, karcinom jícnu, karcinom průdušnice, mediastinální lym-
fom, thymom a dále endobronchiální metastáty nebo pro-
růstání jiných nádorů. Mezi benigní procesy patří především
významná tracheomalácie (dyskinesa trachey s nestabilitou
z různých důvodů), recidivující granulace pod tracheostomic-
kou kanylou a dále vzácné stavy jako amyloidóza, relabující po-
lychondritida nebo stav po transplantaci trachey.

Materiál a metodika
Stenty do dýchacích cest jsme začali zavádět v roce 1994 a metodu
provádíme kontinuálně 23 let. Za období 1993–2015 bylo zave-
deno 464 stentů, z nich bylo 120 typu Y nebo L. Podrobnější ana-
lýzu jsme provedli za období 2001–2015, kdy bylo zavedeno 347
stentů a z toho 88 stentů typu Y. Data jsou extrahována z elek-
tronické databáze bronchologického pracoviště, která umožňuje
analýzu prováděných výkonů, jejich indikací i komplikací.

Diskuse
Při zavádění Y stentů je důležité individuální rozhodnutí o ri-
ziku a možném prospěchu výkonu, správná volba stentu a zvlá-
dání komplikací, které mohou nastat. Mezi komplikacemi pře-

važuje zahleňování stentu, tvorba granulací nebo přerůstání
nádoru na jeho koncích. K dislokaci u těchto stentů zpravidla
nedochází. Zavedení Y stentu je obtížné z lokáních důvodů při
defigurované bifurkační karině nebo při dlouhé a úzké stenóze,
důležitý je výběr stentu a celkový stav pacienta. Základem ús-
pěchu je dobrá spolupráce celého endoskopického týmu s ane-
steziologem.

Pleurální diagnostické
a paliativní techniky v klinické
medicíně

J. Votruba, J. Šimovič, P. Zemanová
1. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí, 1. LF
UK a VFN, Praha

Technika klinické pleuroskopie za účelem diagnostiky i terapie
zaznamenala v posledním desetiletí rychlý rozvoj. Jedná se
o metodu rychlou, pro pacienta šetrnou a bezpečnou, prová-
děnou klasicky v lokální, či nověji v celkové anestezii. Úspěšnost
v diagnostice pleurálních patologií se pohybuje nad 90 % a ús-
pěšnost pro navození pleurodézy při použití talku je při správné
indikaci 93 %.

Další stále častěji užívanou technikou je technika tunelizo-
vaného pleurálního katetru. Tunelizované pleurální katetry jsou
schopny navodit úlevu od dušnosti v asi 90 % případů. V až 70
% případů pak pacienti dosahují spontánní pleurodézy v prů-
běhu dvou měsíců od zavedení katetru a pokud se tak nestane,
může být sklerotizující agens podáno do pleurálního prostoru
zavedeným katetrem.

Videozáznamy z výkonů dokladují technické provedení a ně-
které zajímavé nálezy z pleuroskopických vyšetření a zavádění
tunelizovaného hrudníku katetru.

Nenádorové těsné stenózy až
obliterace trachey. Existují
endoskopická řešení?

M. Vašáková1, Š. Lefnerová1, L. Stehlík1,
V. Hytych2, T. Tyll3

1Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova
nemocnice, Praha
2Oddělení hrudní chirurgie, Thomayerova
nemocnice, Praha
3Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní
medicíny, 1. LF UK a ÚVN, Praha

Nenádorové stenózy trachey často představují významný tera-
peutický problém, který je předmětem mnohdy multidiscipli-
nárního přístupu, pneumologického, torakochirurgického
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a otorinolaryngologického. Mezi ty nejzávažnější patří postt-
racheostomické stenózy trachey způsobující až téměř kom-
pletní či kompletní uzávěr velkých dýchacích cest nad trache-
ostomickou kanylou. Velmi často jsou i vysoko uloženy a tudíž
jejich chirurgické řešení je velmi nesnadné nebo přímo ne-
možné.

Tyto stenózy vznikají v drtivé většině případů poraněním
chrupavčitých prstenců při tracheostomii, ať už jde o tracheo-
stomii chirurgickou či perkutánní dilatační. Dochází pak k pro-
tlačení malatické ventrální stěny trachey se zlomenými chru-
pavkami tracheostomickou kanylou často až k dorzální stěně
trachey. V důsledku zánětlivé iritace při opakovaných subglo-
tických aspiracích s retencí aspirátu nad kanylou pak někdy do-
chází až k úplné ztrátě lumen trachey jeho obliterací. Přední
stěna trachey prakticky přiroste ke stěně zadní.

Prvním symptomem takovéto fatální stenózy trachey je zpra-
vidla dušnost pacienta po vynětí tracheostomické kanyly a ne-
možnost fonace. Diagnózu nám ozřejmí bronchoskopie, kde je
patrna prakticky úplná ztráta lumen (obrázek 1). Bronchosko-
pické vyšetření je třeba provést ústy i tracheostomatem, aby-
chom měli přehled o subglotickém prostoru i o trachee v místě
tracheostomatu a pod ním. CT s rekonstrukcí nám pak potvrdí
údaj o délce zúžení a ukáže, kolik chrupavek je pravděpodobně
zlomeno. V rámci multidisciplinárního teamu, kde by měl být
přítomen pneumolog-intervenční broncholog, radiolog
a hrudní chirurg pak rozhodneme o dalším postupu, který je
často kombinací endoskopického a chirurgického přístupu. Pri-
mární chirurgické řešení u těchto typů stenóz zpravidla nebývá
vhodné ani možné. Osvědčilo se nám začít endoskopickým vy-
tvořením lumen trachey kombinací mechanických a fyzikálních
metod (dilatace balonkem a rigidním tubusem, odstranění pří-
padných granulací klíšťkami, laserem, či koagulací) s její pří-
padnou výztuhou stentem. Pacient tak může začít opět dýchat
horními dýchacími cestami, je zbaven tracheostomatu a může
efektivně rehabilitovat. V druhé době, pokud lumen trachey

není patentní po vynětí či degradaci stentu (rozsáhlá malacie
přední stěny trachey – postiženo více chrupavek) je pak možné
zvážit chirurgické řešení reziduálního stenotického úseku.
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Lung shrinkage syndrome
V. Müller

Abstrakt není k dispozici

Kdy léčit a kdy neléčit pacienta
se sarkoidózou

M. Šterclová, M. Vašáková
Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova
nemocnice, Praha

Pacienty se sarkoidózou má v péči prakticky každý pneumolog.
U části nemocných se setkává s diskrepancí mezi objektivním
nálezem a subjektivními stesky pacienta. Nezřídka v tu chvíli
řešíme dilema, zda léčbu zahajovat nebo nikoliv.

V potaz je vždy nutno vzít, jaké riziko představuje postižení
orgánů sarkoidózou pro pacienta (např. sarkoidóza srdce je
v tomto ohledu nepochybnou indikací k léčbě) a zda je nemocný
ohrožen selháním funkce orgánu. Na druhou misku pomyslných
vah patří komorbidity pacienta a potenciální vedlejší účinky
zvažované léčby. Výsledky nedávných studií ukazují, že dušnost
u nemocných se sarkoidózou nekoreluje s plicními funkcemi
a nejčastějším podkladem dušnosti u těchto nemocných je hy-
perventilace. Kvalita života hodnocená pacientem je dále horší
zejména ve skupině nemocných léčených prednisonem v ku-
mulativní dávce překračující 500 mg/rok, nemocní často bojují
s vedlejšími účinky léčby. V rozhodování, zda léčbu zahájit nebo
ne, může pomoci i počet postižených orgánů v době stanovení
diagnózy – má-li pacient v době stanovení diagnózy sarkoidózou
postiženy tři orgány a více a není zahájena léčba, je velmi prav-
děpodobné, že bude onemocnění progredovat.

Z imunologického hlediska se předpokládá, že sarkoidní
granulom vzniká na základě interakce antigenu s imunitním
systémem a granulomatózní postižení je snahou organismu an-
tigen eliminovat. Pokud je tato teorie správná, pak léčba vedoucí

Obr. 1: Úplná obliterace lucem trachea při subglotické post -
tracheostomické stenóze
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k vymizení granulomů může vlastně bránit eliminaci vyvolá-
vajícího antigenu. Vysazení léčby pak vede k relapsu onemoc-
nění. Dostupné a používané imunosupresivní léky včetně kor-
tikosteroidů vedou sice k ovlivnění tvorby granulomů, ale
nemají žádný vliv na průběh nemoci.

Nekrotizující sarkoidní
granulomatóza: naše poznatky

V. Lošťáková1, V Kolek1, M. Žurková1,
T. Tichý2, F. Čtvrtlík3, E. Kriegová4

1Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, LF UP a FN
Olomouc
2Ústav patologické anatomie, LF UP a FN Olomouc
3Radiologická klinika, LF UP a FN Olomouc
4Ústav imunologie, LF UP a FN Olomouc

Úvod
V současné době je známo několik plicních jednotek, jejichž
společným patologickým znakem je nález sarkoid-like granu-
lomů, vaskulitidy a různého stupně nekrózy. Patří sem 
granulomatóza s polyangiitidou (GPA), lymfomatoidní granu-
lomatóza, bronchocentrická granulomatóza, eozinofilní granu-
lomatóza s polyangiitidou a nekrotizující sarkoidní granulo-
matóza (NSG). Autoři prezentují případ pacientů s histologicky
verifikovanou NSG. Diagnóza byla určena pomocí histologie
a podpořena typickými klinickými a radiologickými nálezy.
Léčba kortikoidy byla úspěšná.

Metodika
NSG poprvé popsal v roce 1973 Averil Liebow jako onemocnění
mezi sarkoidózou a GPA. Jedná se o formu granulomatózní va-
skulitidy, která je nejčastěji limitovaná na plíce. Etiologie je ne-
jasná, není zřejmé, zda se jedná o atypickou sarkoidózu nebo
zvláštní formu GPA. Průměrný věk pacientů je 40 let, nejčastěji
mezi 30.–70. rokem života. Vyšší výskyt je u žen (až 4 : 1).

Výsledky
Diagnostika je podporována typickými příznaky – kašel, bolesti
na hrudníku, dechové obtíže, teploty, někdy únava a úbytek na
váze. 15–40 % pacientů je asymptomatických, s histologickým
nálezem a radiologickými změnami. Ve 100 % jsou postiženy
plíce, extrapulmonální projevy (uveitida, myopatie) se vyskytují
do 13 % případů.

Závěr
Prognóza NSG je příznivá, onemocnění dobře reaguje na léčbu
kortikoidy. Recidivy nejsou vyloučené.

Grantová podpora: LFUP_2016_011

Mezioborová spolupráce při
stanovení diagnózy
u nemocných s intersticiálními
plicními procesy – zkušenosti
z Plicní kliniky v Olomouci

F. Čtvrtlík1, Z. Tüdös1, V. Kolek2,
M. Žurková2, V. Loštáková2, T. Tichý3, 
J. Škarda3, E. Kriegová4

1Radiologická klinika, LF UP a FN Olomouc
2Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, LF UP a FN
Olomouc
3Ústav molekulární a klinické patologie, LF UP a FN
Olomouc
4Imunologický ústav, LF UP a FN Olomouc

Problematika intersticiálních procesů nabývá v poslední době
stále více na aktuálnosti v důsledku rychlého rozvoje a dostup-
nosti zobrazovacích metod a zejména díky novým terapeutic-
kým možnostem v této oblasti. Zcela zásadní je u intersticiál-
ních procesů precizní diagnostika a péče o tyto nemocné. Ta je
v současnosti koncentrována do center, v nichž je k dispozici
pneumolog, radiolog a patolog s mnoholetou zkušeností s di-
agnostikou intersticiálních plicních procesů. Vzhledem ke
komplikovanosti některých případů nemocných s intersticiál-
ními plicními procesy a ne vždy snadnému stanovení diagnózy
vyvstala potřeba úzké mezioborové spolupráce s ostatními spe-
cialisty. Proto na Klinice plicních nemocí a TBC 1. 1. 2015
vznikl mezioborový board ve složení pneumolog (Loštáková,
Žurková, Kolek) radiolog (Čtvrtlík, Tüdös) a patolog (Tichý,
Škarda). Na pravidelných setkáních, která probíhají 1x týdně,
je detailně probírán klinický obraz, nález na HRCT i histopa-
tologický nález. Každý týden je zhodnoceno přibližně pět ne-
mocných s multioborovým diagnostickým závěrem. Na vybra-
ných kazuistikách bude demonstrována naše mezioborová
spolupráce.

Vliv demografických parametrů,
plicních funkčních ukazatelů
a HRCT skóre na přežití
a klinický průběh pacientů s IPF
– analýza Českého registru IPF

M. Doubková¹, J. Švancara2,
M. Svoboda2, M. Šterclová3,
V. Bartoš4, M. Plačková5, L. Lacina6,
M. Žurková7, I. Binková1,
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R. Bittenglová8, V. Lošťáková7,
L. Šišková9, R. Tyl10, P. Lisá11, H.
Šuldová12, F. Petřík11, J. Pšikalová13,
V. Řihák9, T. Snížek14, P. Reiterer15, 
J. Homolka16, P. Musilová14, J.
Lněnička15, P. Palúch3, R. Hrdina17,
R. Králová18, H. Hortvíková5, 
D. Doležal15, J. Skřičková1, 
J. Strenková2, M. Vašáková3

1Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno
2Institut biostatistiky a analýz, LF MU, Brno
3Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova
nemocnice, Praha
4Plicní klinika, LF UK a FN Hradec Králové
5Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, LF OU a FN
Ostrava
6Klinika pneumologie a hrudní chirurgie,
Nemocnice Na Bulovce, Praha
7Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, LF UP a FN
Olomouc
8Klinika pneumologie a ftizeologie, LF UK a FN
Plzeň
9Plicní oddělení, Krajská nemocnice T. Bati, Zlín
10Oddělení pneumologie a ftizeologie, Nemocnice
Nový Jičín
11Pneumologická klinika, 2. LF UK a FN v Motole,
Praha
12Plicní oddělení, Nemocnice České Budějovice
13Pneumologicko-alergologické oddělení,
Nemocnice Kroměříž
14Plicní oddělení, Nemocnice Jihlava
15Oddělení plicních nemocí, Masarykova
nemocnice, Ústí nad Labem
16Plicní oddělení, Nemocnice Znojmo
171. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí, 1. LF
UK a VFN, Praha
18Plicní oddělení, Nemocnice Pardubice

Úvod
Idiopatická plicní fibróza (IPF) je nejběžnějším typem idiopa-
tické intersticiální pneumonie a má špatnou prognózu, která je
způsobena progresí fibrotické přestavby plicního parenchymu.
Celkově patří mezi méně běžná plicní onemocnění a její etio-
logie není přesně známa.

Metody
Analyzovali jsme 514 pacientů s IPF, zahrnutých konsekutivně
do Českého IPF registru, kteří byli sledováni v síti Center pro
diagnostiku a léčbu intersticiálních plicních procesů. Diagnos-
tika IPF vycházela z doporučení American Thoracic Society
ATS/ERS European Respiratory Society. Naším cílem bylo zjistit

vliv demografických parametrů, plicních funkčních ukazatelů
a HRCT skóre na přežití a rozlišit pacienty s rychlou a pomalou
progresí dle plicních funkčních parametrů a klinických pří-
znaků.

Výsledky
514 pacientů bylo zahrnuto do analýzy, z toho 359 mužů a 155
žen. Medián věku byl 67 (50–82) let. Medián času od prvních
příznaků do stanovení diagnózy byl 12 (2–48) měsíců. Medián
přežití u žen byl 99,9 měsíců a u mužů byl 56,9 měsíců. Zhor-
šení FVC (forced vital capacity) ≥10 % a DLCO (diffuse lung ca-
pacity for carbon monoxide) ≥15 % ve 12. měsíci sledování
mělo signifikantní vliv na přežití (p=0,004 a <0,001). Změny
FVC a DLCO v čase v 6., 18., 24. měsíci neovlivňovaly statisticky
významně dlouhodobé přežití. Jako pacient s rychlou progresí
byl definován ten, který měl zhoršení FVC o 10 % a více a/nebo
DLCO o 15 % a více ve 12. měsíci oproti vstupnímu vyšetření.
Jako pacient s pomalou progresí byl zhodnocen ten, který měl
pokles menší než 10 % FVC a/nebo menší než 15 % DLCO ve
12. měsíci oproti vstupním hodnotám. U nemocných s poma-
lou nebo rychlou progresí nebo akutními exacerbacemi nebyl
zjištěn rozdíl v době od začátku prvních klinických příznaků
do stanovení diagnózy (p=0,667 a p=0,922). Klinický průběh
jsme rozdělili dle plicních funkčních ukazatelů, a to dle změny
FVC a DLCO v čase. Pomalá progrese byla pozorována u 39,5
% (respektive 45 %) pacientů, stabilizovaný průběh u 32,8 %
(respektive 29,7 %), 23,5 % (respektive 20,7 % ) mělo rychlé
zhoršení a 4,2 % (respektive 4,5 %) nemocných mělo akutní
exacerbaci v průběhu onemocnění. Byl zjištěn klinicky vý-
znamný rozdíl v přežití mezi jednotlivými skupinami, 67,4 mě-
síců pro stabilizovaný průběh a 44 měsíců pro nemocné s rych-
lým zhoršením (p=0,033). Věk nad 70 let, alveolární skóre dle
HRCT hrudníku ≥1, intersticiální skóre ≥3, FVC <80, DLCO

<50 bylo spojeno s dlouhodobým horším přežitím.
V jednorozměrné analýze byly zjištěny následující faktory

ovlivňující negativně přežití: věk ≥70, alveolární skóre na HRCT
hrudníku ≥1 a intersticiální skóre ≥3, zhoršení FVC ve 12. mě-
síci ≥10 %, zhoršení DLCO v 12. měsíci ≥15 %. Pacienti rozdělení
dle změn DLCO v čase, konkrétně skupina rychlých progresorů
a exacerbátorů, měli větší riziko úmrtí oproti skupině rozdělené
dle změn FVC v čase. Vícerozměrná analýza ukázala, že ne-
příznivá prognóza nemoci je asociována s: věkem ≥70 let, in-
tersticiálním skóre ≥3, zhoršením DLCO ve 12. měsíci ≥15 %.
Nebyl zjištěn rozdíl v přežití mezi pohlavími, kuřáky a nekuřáky,
v BMI (body mass index), v trvání symptomů do diagnózy. Pří-
tomnost emfyzému neměla vliv na mortalitu. Medián přežití
byl 63,1 měsíců.

Závěr
IPF je méně běžné onemocnění se špatnou prognózou. IPF re-
gistr nám umožňuje získat data o českých pacientech a srovná-
vat je se zahraničními. Výsledky našich analýz jsou ve shodě
s publikovanými daty.
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Historie idiopatické plicní
fibrózy a její léčby

J. Homolka
1. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí, 1. LF
UK a VFN, Praha

Idiopatická plicní fibróza je závažné postupně progredující one-
mocnění, jehož léčebné možnosti jsou zatím omezené. Historie
tohoto onemocnění sahá do konce 19. století, kdy difuzní in-
tersticiální plicní fibróza bez jiného orgánového postižení byla
popsána německými patology. Již v roce 1907 byla pravděpo-
dobně popsána familiární forma tohoto onemocnění. V litera-
tuře jsou často uváděny publikace Hammana a Riche z let 1933,
1935 a 1944 jako první publikace týkající se idiopatické plicní
fibrózy. Z dnešního pohledu se ale o toto onemocnění nejed-
nalo, popsané čtyři případy lze posoudit jako akutní interstici-
ální pneumonii. V československém písemnictví je první práce
publikována v roce 1949 Štursou v Časopise lékařů českých.
Soubor 16 nemocných publikoval v roce 1954 Vaněk.

První práce týkající se léčebného ovlivnění choroby gluko-
kortikoidy publikovali Peabody a Schechter již v roce 1953. Ve
stejném roce byla uveřejněna kazuistika Levinského, popisující
příznivý efekt glukokortikoidů na plicní fibrózu u dítěte. Studie
Raghu a spol. popsala příznivý efekt azathioprinu. Studie De-
medts a spol. hodnotila pozitivně podávání N-acetylcysteinu.
Studie Raghu a spol. zavrhla v důsledku zvýšené mortality léčbu
kombinací glukokortikoidů a azathioprinu. Velkým pokrokem
v léčbě byla studie Richeldi a spol., prokazující příznivý efekt
pirfenidonu. Dalším pozitivem byl průkaz účinnosti trikiná-
zového inhibitoru nintedanibu.

I v současné době idiopatickou plicní fibrózu vyléčit nedo-
vedeme, cílenou antifibrotickou léčbou zpomalujeme progresi
choroby, takže větší procento nemocných může profitovat
z transplantace plic.

Idiopatická plicní fibróza. 
Role časné diagnózy
a multidisciplinárního teamu
v dalším osudu pacientů. Registr
EMPIRE. 

M. Vašáková1, M. Šterclová1, P. Palúch1,
J. Anton1, J. Votrubová2, R. Matěj3

1Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova
nemocnice, Praha
2Oddělení radiodiagnostiky, Thomayerova
nemocnice, Praha
3Oddělení patologie a molekulárních metod,
Thomayerova nemocnice, Praha

Idiopatická plicní fibróza (IPF) je závažné onemocnění plic
s mortalitou stejnou jako u bronchogenního karcinomu. Pouze
časná diagnóza a cílená antifibrotická léčba dokáží zlepšit pro-
gnózu pacientů s touto nemocí. Diagnostický postup při pode-
zření na IPF zahrnuje klinické a funkční vyšetření, radiologické
vyšetření, a to CT hrudníku s vysokou rozlišovací schopností
(HRCT), bronchoalveolární laváž a případně biopsii, chirur-
gickou či kryobiopsii. Musíme také vždy vyloučit externí příčiny
intersticiálního plicního procesu (IPP), systémové nemoci po-
jiva a vaskulitidy s pomocí klinického vyšetření a laboratorních
testů. Stanovení diagnózy IPF obvykle není těžké v případě ty-
pických obrazů, to znamená progredující námahové dušnosti
u jedince středního a staršího věku s poslechovým nálezem kre-
pitu a paličkovitých prstů a s typickým radiologickým nálezem
obvyklé intersticiální pneumonie (UIP) (obr. 1).

Nicméně řada pacientů nemá typický klinický a radiologický
nález, a proto podstupují plicní biopsii, pokud jsou jí schopni.
Kryobiopsie se i u pacientů s IPF jeví výhodnou alternativou
chirurgické biopsie, zvláště pokud jde o pacienta s vyšším rizi-
kem spojeným s chirurgickým výkonem (obr. 2). V případě, že

Obr. 1: HRCT obraz UIP

Obr. 2: Vzorky plicní tkáně získané kryobiopsií
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pacient není vůbec schopen mikromorfologické verifikace IPP,
pak musíme vycházet pouze z dat klinických a radiologických.
Všechny případy suspektní IPF by měly být posouzeny multi-
disciplinárním teamem (MDT) skládajícím se z pneumologa –
experta na IPP, z radiologa školeného v oblasti hrudní radio-
logie a IPP a z patologa specializovaného na problematiku plic
a IPP.

O IPF víme z klinických studií a registrů stále více. Na zá-
kladě důkazů již tedy lze tvrdit, že pacienti s netypickým CT
(chybí voština) mají bohužel stejnou prognózu, jako ti s typic-
kým CT, a proto by jim neměla být léčba upírána. Enormně
důležitý je fakt, že i pacienti s normální vitální kapacitou v době
diagnózy mají stejnou tendenci k poklesu plicních funkcí jako
pacienti s již patologickou hodnotou VC. Není důvod čekat
tedy na progresi onemocnění, ale je třeba léčit pacienty co nej-
dříve, neboť současná antifibrotická léčba dokáže prodloužit
délku života nemocných s IPF.

Klinický obraz amiodaronové
pneumonitidy v letech 
2010–2015

J. Homolka, A. Slováková, J. Votruba
1. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí, 1. LF
UK a VFN, Praha

V letech 2010–2015 bylo na naší klinice diagnostikováno plicní
postižení při léčbě amiodaronem u 28 nemocných. Nemocní
byli léčeni amiodaronem v průměru po dobu 22 měsíců
v denní dávce od 100 mg do 400 mg. U všech nemocných se
plicní postižení manifestovalo zhoršením dušnosti a kašlem,
sedm nemocných mělo navíc subfebrilie a dva únavový syn-
drom. Na skiagramech hrudníku byly přítomny retikulono-
dulární nebo infiltrativní stíny, na HRCT skenech byly pří-
tomny denzity typu GG, retikulární a nodulární denzity,
výpotek jsme neprokázali u žádného nemocného. Při vyšetření
plicních funkcí dominovalo snížení transferfaktoru (TLCO).
V BALTe jsme prokazovali lymfocytózu s převahou supreso-
rických T-lymfocytů, při ELMI (elektronová mikroskopie) byla
v alveolárních makrofázích prokázána lamelární tělíska. Lé-
čebně jsme vysadili amiodaron nebo po dohodě s kardiology
jej nahradili v případě potřeby jiným antiarytmikem, u tří ne-
mocných jsme podali glukokortikoidy. Plicní postižení se ma-
nifestuje přibližně u 4–9 % pacientů léčených amiodaronem,
na tuto komplikaci léčby je třeba myslet a při symptomech
zhoršení dušnosti a kašle provést skiagrafii hrudníku, HRCT
hrudníku a vyšetření plicních funkcí.

Jak nám srdce zamotalo hlavu
M. Šterclová, P. Žáčková, Z. Vodička, M.
Vašáková
Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova
nemocnice, Praha

Intersticiální plicní procesy (IPP) jsou heterogenní skupina ne-
mocí vyvolaných různými známými nebo neznámými činiteli.
Mezi ty vzácnější patří idiopatická plicní fibróza (IPF) a alveo-
lární hemoragie.

73letý muž s diagnózou IPF od roku 2015, léčen pirfenido-
nem, na dlouhodobé domácí oxygenoterapii (DDOT) přišel ke
kontrole a stěžoval si na významnou progresi dušnosti, prak-
ticky dokázal říci den, od kdy se všechno zhoršilo. Nález na
skiagramu hrudníku zůstával stacionární, dominovalo zhoršení
respirační insuficience. Doplněný ventilačně perfuzní plicní
sken neprokázal embolii, ale poukázal na přítomnost kontrastní
látky v mozku pacienta. Následnými vyšetřeními byl diagnos-
tikován defekt septa síní s pravolevým zkratem při těžké plicní
hypertenzi. Okluze defektu nebyla doporučena, pacient byl in-
dikován k léčbě prostanoidy s uspokojivým efektem.

40letý muž s anamnézou nikotinismu byl přijat pro bolesti
na hrudi se suspekcí na akutní koronární syndrom. Již lékař
RZP aplikoval kyselinu acetylsalicylovou, po převozu do zdra-
votnického zařízení dostal pacient nízkomolekulární heparin.
Situaci komplikovala výrazná hemoptýza, kvůli níž bylo od dal-
ších vyšetření upuštěno. Stav pacienta vyústil v respirační se-
lhání s nutností umělé plicní ventilace. Dle HRCT hrudníku
bylo vysloveno podezření na IPP. Konečná diagnóza: infarkt
myokardu, hemoptýza po podání antiagregačních a antikoa-
gulačních látek, ruptura mezikomorového septa a obraz levo-
stranné kardiální insuficience imitující IPP. Po okluzi defektu
septa komor a bypassu nález na HRCT kompletně regredoval,
pacient je v dobrém stavu.

Oba pacienti podstoupili několikrát transtorakální echokar-
diografické vyšetření, první pacient s normálním nálezem při
limitované vyšetřitelnosti, druhý pacient s poznámkou, že má
zřejmě hemodynamicky nevýznamný vrozený defekt septa
komor. Ve vybraných případech obvyklý postup nemusí být
dostačujícím.

Vliv plicní rehabilitace na
snížení únavy u nemocných
s idiopatickou plicní fibrózou –
kazuistiky

K. Neumannová1, M. Žůrková2,
V. Lošťáková2

1Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury UP,
Olomouc
2Klinicka plicních nemocí a tuberkulózy, LF UP
a FN Olomouc
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Abstrakta

Úvod
U nemocných s idiopatickou plicní fibrózou (IPF) se často set-
káváme se sníženou tolerancí zátěže a se zvýšeným výskytem
únavy, což negativně ovlivňuje kvalitu života takto nemocných.
Proto by měla komplexní léčba zahrnovat také plicní rehabili-
taci, která může napomoci udržet co nejlepší možnou funkční
nezávislost pacientů.

Metodika
V našem sdělení bude prezentován vliv ambulantní rehabili-
tační léčby na výskyt únavy, toleranci zátěže a úroveň pohybo-
vých aktivit u pacientů s IPF. Po vstupním vyšetření (tabulka
1) pacienti absolvovali šestitýdenní rehabilitační program, který
zahrnoval individuální léčebnou tělesnou výchovu (respirační
fyzioterapii, silový trénink), měkké a mobilizační techniky a vy-
trvalostní trénink.

Výsledky
Po absolvování rehabilitační léčby došlo ke zlepšení jak objek-
tivního (tabulka 1), tak i subjektivního vnímání zdravotního
stavu pacientů. Pacienti jako nejvíce přínosné hodnotili získání
kontroly nad výskytem dechových obtíží při všedních denních
činnostech (ADL) a snížení únavy během dne.

Závěr
Uvedené výsledky daných kazuistik potvrzují význam indikace
rehabilitační léčby u nemocných s IPF.

Studie byla podpořena grantem IGA_FTK_2015_006.

Není plicní hypertenze příčinou
dušnosti našeho pacienta?

H. Al-Hiti, V. Melenovský, J. Kautzner
Klinika kardiologie, IKEM, Praha

Plicní hypertenze (PH) je závažný medicínský problém, ovliv-
ňující kvalitu života, toleranci zátěže a hlavně prognózu ne-
mocných. S PH se budeme setkávat stále častěji. Důvodem je
snížení mortality akutních onemocnění ať již z důvodu kardi-
ovaskulárních či plicních onemocnění, které častěji budou pře-
cházet do chronického stadia a budou spojeny s rozvojem se-
kundární PH. Plicní hypertenze vede k dilataci a dysfunkci
pravé komory srdeční, pravostrannému srdečnímu selhání
a následnému úmrtí. Cílem léčby je snížení tlaků v plicní cir-
kulaci, zabránění remodelace plicních cév a myokardu.

Plicní hypertenze je definována jako abnormální vzestup
krevního tlaku v plicnici, tedy hodnota středního tlaku v plic-
nici (mPAP) ≥25 mmHg. Klinická klasifikace rozeznává plicní
arteriální hypertenzi (PAH), PH při onemocnění levého srdce,
PH při respiračních onemocněních, chronickou tromboembo-
lickou PH (CTEPH) a PH z jiných příčin.

Léčba PH je nejúspěšnější, jestliže se podaří identifikovat
a odstranit její příčinu ještě před ireverzibilním poškozením
plicního cévního řečiště. U nemocných, u kterých odstranění
vyvolávající příčiny není možné nebo u kterých je příčina ne-
známá (idiopatická PAH), je terapie zaměřena na snížení plic-
ního cévního odporu a zlepšení kardiální a cirkulační odpo-
vědi na tlakové přetížení pravé komory srdeční. Účinného
snížení plicní cévní rezistence může být dosaženo pouze tehdy,
je-li identifikováno místo zvýšeného odporu. Tedy, jestli je pří-
činnou PH levostranné srdeční selhání se sekundárním zvý-
šením tlaků v levé síni, léčba levostranného selhání bude sni-
žovat tlak v plicnici. Jestliže je příčinnou PH snížení celkového
průřezu plicního cévního řečiště, podávají se léky s vasodila-
tačním účinkem.

Bohužel i přes opakovaná sdělení se stále setkáváme s ne-
mocnými v pokročilém stadiu onemocnění, u kterých je jedi-
nou možnosti agresivní terapeutický přístup, tedy léčba pro-
stanoidy. Jak nemocné diagnostikovat v časnější fázi
onemocnění? Především je nutné povědomí o problematice
PH, je nutné si uvědomit, že nemocný, který nereaguje stan-
dardně na léčbu, a u kterého přetrvává námahová dušnost, by
měl být alespoň echokardiograficky vyšetřen s otázkou rozměrů
pravostranných srdečních oddílů, funkcí pravé komory srdeční,
přítomnosti plicní hypertenze. Je vhodné screenovat nemocné
se systémovým onemocněním pojiva, s vrozenými vadami sr-
dečními, pacienty po plicních embolizacích.

Přes veškerý pokrok je léčba nemocných s PH obtížná.
Měla by být omezena na specializovaná centra s dlouhodo-
bými zkušenostmi vzhledem k závažnosti onemocnění a nut-
nosti provádění komplexních vyšetřovacích metod včetně 
hemodynamického monitorování a pečlivého testování rever-
zibility PH.

Tab. 1: Výsledky vstupního a výstupního vyšetření

VC 68 % 74 % 87 % 93 %
MIP 127,5 % 161,4 % 108,7 % 141,6
MEP 96,9 % 158,5 % 98,5 % 130,5 %
MAF 34,77 % 28,95 % 24,71 13,78
6-MWD 547 m 603 m 468 m 480 m

(85,9 % n.h.) (94,7 % n.h.) (100,2 n.h.) (102,8 % n.h.)
počet kroků 6 449 8 779 3 815 9 727

muž, 55 let žena, 54 let
začátek konec začátek konec

VC – vitální kapacita, MIP – maximální nádechový ústní tlak, MEP – maxi-
mální výdechový ústní tlak, MAF – dotazník hodnotící tíži únavy, 6-MWD –
dosažená vzdálenost v šestiminutovém testu chůzí
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Obr. 1: Terapeutický algoritmus u plicní arteriální hyper-
tenze

Obr. 2: Program časné detekce plicní hypertenze

Kouření u pacientů s OSA
a behaviorální psychoterapie

M. Trefný
Pneumologická klinika, 2. LF UK a FN v Motole,
Praha
Plicní ambulance, Spánková laboratoř, Praha

Úvod
Termín používaný v behaviorální psychologii „ intention-be-
havioral gap“ můžeme volně přeložit jako rozdíl mezi úmyslem
a chováním. Vystihuje situaci pacientů s obstrukční spánkovou
apnoe (OSA), kteří vědí, že by měli zvýšit svoji pohybovou ak-
tivitu, změnit stravovací návyky, přestat kouřit, omezit před
spaním požívání alkoholických nápojů. Mezi úmyslem a kaž-
dodenní realitou však přetrvává propastný rozdíl. Blízkým po-
jmem je i „prokrastinace“, kdy je odsunováno rozhodnutí
opravdu začít správný styl chování dodržovat na pozdější dobu.

Výsledky
V souboru 100 pacientů s OSA (86 mužů a 14 žen, průměrný
věk 53 let, body-mass index BMI 34 kg/m2, apnoe-hypopnoe
index AHI 52) jsem zjistil prevalenci kouření 32 %, což je sta-
tisticky významně více (p>0,5) ve srovnání s prevalencí 26 %
v populaci ČR.

Diskuse
Toto zjištění je v souladu s předpokladem, že pacienti s OSA
mají horší schopnost realizovat své úmysly žít zdravě. Projevuje
se u nich intention-behavioral gap. Psychologické studie hledají
způsob, jak pacientovi pomoci překlenout propastný rozdíl
mezi úmyslem a chováním. Témata je možno rozdělit do ně-
kolika kroků:

1. motivace; 2. plánování; 3. vyhodnocování dosažených po-
kroků pacientem; 4. lékařské kontroly. Přednáška zároveň ob-
sahuje ukázku, jak zásadní význam pro získání emocionálního
vztahu ke sdělenému obsahu má forma sdělení.

Sdělování nepříznivých zpráv –
dá se na tom něco vylepšit?

B. Čepická
S.E.N.A. s.r.o., Pracoviště klinické psychologie
a psychoterapie, Praha

Lékaři rádi předávají radostné a příznivé zprávy. Neradostné
a nepříznivé nemají rádi – protože pacienti (rodiny) se často
nechovají „rozumně“ a jsou ve svých reakcích moc „emoční“.

To, co se ukazuje být potřebné, je se naučit zvládat situace
při sdělování nepříznivé zprávy tak, aby obě strany vyšly ze si-
tuace s co nejmenšími „šrámy“ a zraněními.

Expert Referral (I-C)

INADEQUATE CLINICAL 
RESPONSE

BAS (IIa-C)

INADEQUATE CLINICAL 
RESPONSE

on MAXIMAL THERAPY

CONSIDER ELIGIBILTY 
FOR LUNG 

TRANSPLANTATION

Sequential combination therapy (I-A)
ERAs

Prostanoids PDE-5i or 
sGCS

VASOREACTIVE

yes no

INITIAL THERAPY WITH PAH APPROVED DRUGS

general measures and supportive therapy

WHO-FC I-III
CCB (I–C)

Sustained response
(WHO-FC I-II)

Continue CCB

supervised exercise training (I-A)
psycho-social support (I-C)
avoid strenuous physical activity (I-C)
avoid pregnancy (I-C)
influenza and pneumococcal
immunization (I-C)

Ambrisentan
Bosentan
Macitentan+±
Riociguat+
Sildenafil
Tadalafil

Ambrisentan
Bosentan
Epoprostenol i.v.
Iloprost inhaled
Macitentan+±
Riociguat+
Sildenafil
Tadalafil
Treprostinil s.c., inhaled+

Iloprost i.v.+
Treprostinil i.v.

+

++

Beraprost+

Initial combination therapy Initial combination therapy

Epoprostenol i.v.

Ambrisentan, Bosentan
Iloprost inhaled and i.v.+
Macitentan+±
Riociguat+
Sildenafil, Tadalafil
Treprostinil s.c., i.v., inhaled+

YELLOVW: Morbidity and mortality as primary end-point in randomized controlled study or reduction in all-cause 
mortality (prospectively defined)
*Level of evidence is based on the WHO-FC of the majority of the patients of the studies.
+ approved only: by the FDA (macitentan, riociguat, treprostinil inhaled); in New Zealand (iloprost i.v.); 
in Japan and S Korea (beraprost).
± positive opinion for approval of the CHMP of EMA

oral anticoagulants:
        IPAH, heritable PAH and PAH 
        due to anorexigens (IIa-C)
        APAH (IIb-C)
diuretics (I-C)
oxygen (I-C)
digoxin (IIb-C)

Recomendation Evidence*

I A or B

IIb

IIa C

B

C

WHO-FC
II

WHO-FC
III

WHO-FC
IV

NON VASOREACTIVE

Acute vasoreactivity test
(I-C for IPAH) (IIb-C for APAH)

Referral for 
LUNG TRANSPLANTATION

(I-C)

Spirometrie,
difuze,

spiroergometrie

Pravostranná
srdeční

katetrizace

EKG, RTG,
lab. vyšetření –

včetně BNP

Echokardiografie

Zátěžová
pravostranná

srdeční
katetrizace
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Naše semináře probíhají od října 2008 pod gescí Transplant-
centra IKEM. To, co lékaře učíme, jsou základní a jednoduché
dovednosti pomáhající situaci dobře zvládat tak, aby byla ma-
ximálně „komfortní“ pro obě strany.

Semináře jsou třístupňové:
1. stupeň (základní), kde se probírají dovednosti a účastníci se

formou nácviku na sobě tyto dovednosti učí používat. 
2. stupeň se více orientuje na účastníky: jejich motivaci, na vliv

minulé zkušenosti a otázku sdělování nepříznivých zpráv,
jak zacházejí sami s definitivami, identifikace s dárcovským
programem apod.

3. stupeň vychází již z vlastních přinesených kazuistik a celý
program setkání vychází z požadavků účastníků.

Význam vyšetřování TB
kontaktů

V. Bártů, M. Vaňková
Plicní oddělení, Medicon, a.s., Praha

Úvod
Vyšetřování kontaktů k pacientům s tuberkulózou (TB) patří
mezi priority v kontrole TB. Cílem je zamezit šíření infekční
choroby, identifikovat případný zdroj a provést léčbu osob infi-
kovaných či nemocných. Panel vyšetření kontaktů je jednoduchý
– zjistit blízké kontakty, provést vyšetření jejich potíží a klinic-
kého stavu, zhotovit snímek hrudníku, aplikovat kožní tuber-
kulínový test, případně IGRA test a vyhodnotit získané výsledky.

Metodika
Uvedené sdělení se zabývá vyšetřením kontaktů v jedné rodině,
které bylo provedeno během měsíce od prvního zjištění one-
mocnění. Tento případ potvrzuje skutečnost, že vyšetření kon-
taktů patří mezi snadné intervence vedoucí k rychlé identifikaci
zdrojů TB. Jejich léčba pak redukuje riziko expozice a šíření in-
fekce mezi další členy komunity.

Výsledky
Vyšetření čtyř osob jedné rodiny prokázalo onemocnění TB
u tří dospělých jedinců a latentní TB infekci u čtyřletého chlapce,
který jako jediný nebyl očkován. Nikdo z dospělých si nebyl
vědom kontaktu s jinou osobou, u které by byla zjištěna TB. Ob-
dobně nikdo z těchto tří nemocných nebyl dříve vážněji nemo-
cen. Kromě chronického nikotinismu u nikoho nebyl přítomen
jiný rizikový faktor či závažné konkomitantní onemocnění.

Závěr
Vyšetřování kontaktů k pacientům s TB patří mezi priority
v kontrole TB. Identifikovat osoby s TB a latentní TB infekcí je

důležitý krok při vyhledávání zdrojů TB. Jako epidemiologicky
nejzávažnější zdroje TB infekce jsou označováni ti pacienti,
kteří vylučují tuberkulózní bacily ve sputu v takovém množství,
že jsou již zjistitelné při mikroskopickém vyšetření. Aby mohlo
dojít k snížení šíření tuberkulózní infekce, je třeba zaměřit se
na vyhledávání nepoznaných a neléčených zdrojů TB, které
jsou pro své okolí značně rizikové.

Sekce ambulantních
pneumologů – O nás

I. Čierná Peterová
Pneumologické ambulantní zařízení, Brandýs nad
Labem

Sekce ambulantních pneumologů je jednou ze sekcí společnosti
pneumologie a ftizeologie. Dle statistických informací ÚZIS
pracuje v zařízeních ambulantní péče 359 lékařů. Celkový počet
všech pneumologů pracujících v ambulantní i lůžkové péči je
664.

Počet ambulantních pneumologů se liší v jednotlivých kra-
jích, největší počet je v Praze, kde na 10 000 obyvatel pracuje
0,58 pneumologů, naopak nejnižší počet je 0,20 v Libereckém
kraji. Průměrný počet pneumologů v celé republice na 10 000
obyvatel je 0,34. Věkový průměr pneumologa je 48,3 let.

Z dostupné statistiky ÚZIS vyplývá, že za sledované období
roku 2013 bylo ambulantními pneumology vyšetřeno/ošetřeno
celkem 1 765 148 pacientů. Na úvazek jednoho lékaře připadá
v průměru 4 830 ošetření za rok.

Pro zvýšené riziko výskytu tuberkulózy nebo jiné mykobak-
teriózy bylo vyšetřeno 41 006 osob.

Bylo vyšetřeno 118 253 kuřáků s vysokým konzumem ciga-
ret. Dále 5 617 osob, které byly vystaveny působení kancerogenů
ve své profesi, 940 osob s dysplastickými buňkami ve sputu.
V roce 2013 bylo očkováno BCG vakcínou 3 495 rizikových
dětí a 6 645 ostatních dětí. Komplikace po BCG vakcinaci mělo
44 dětí. V roce 2015 bylo očkováno (Polskou vakcínou) přes 1
500 rizikových dětí, počet komplikací 2 (lymfadenopatie).

Dlouhodobě je největší objem péče v pneumologických am-
bulancích poskytován osobám dispenzarizovaným. Nejčastější
diagnózou, pro kterou jsou pacienti dispenzarizováni je
CHOPN, dále asthma bronchiale a zánětlivá onemocnění plic.

Cílem sekce ambulantních pneumologů je:
1. Zkvalitnit péči a její dostupnost pro naše pacienty rovno-

měrně po celé republice.
2. Zkvalitnit vzdělávání pneumologů stejnou mírou ve všech

krajích.
3. Umožnit účast ambulantních pneumologů na mezinárod-

ních kongresech a vzdělávacích akcích.
4. Navázat bližší spolupráci s všeobecnými praktickými lékaři

pro dospělé v oblasti péče o kuřáky (v oblasti odvykání kou-
ření, včasného záchytu CHOPN u kuřáků s vysokým kon-
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zumem cigaret, dále včasného záchytu jiných pneumologic-
kých diagnóz, které se ve zvýšené míře u kuřáků vyskytují,
např. karcinom plic, intersticiálních procesů, dále zlepšit
spolupráci s praktickými lékaři v oblasti spánkové medicíny
– včasné screeningové vyšetření syndromu spánkové apnoe).
Dále navrhnout zkvalitnění spolupráce v oblasti pracovně
lékařské – se zaměřením na vstupní prohlídky osob přichá-
zejících ze zemí se zvýšeným výskytem tuberkulózy).

5. Navázat spolupráci s praktickými pediatry a zkvalitnit tak
péči o dětské pacienty s plicními nemocemi, astmatem. Vy-
tvořit síť ambulantních zařízení, která se budou dětské pro-
blematice více věnovat (budou vybavena např. impulsní os-
cilometrií).

Jak dosáhnout našich cílů?
1. Získat nové kolegy pneumology pro ambulantní práci (zís-

kání rezidenčních míst pro absolventy lékařských fakult).
2. Zkvalitnit technické vybavení ambulancí (jednáním s pojiš-

ťovnami o možnosti nasmlouvání nových diagnostických
metod – impulsní oscilometrie, ultrazvuk, bodypletysmo-
graf, možnost vyšetřování difúzní kapacity plic, NO ve vy-
dechovaném vzduchu, možnost provádění testu CRP).

3. Pokračovat v kontinuálním vzdělávání ambulantních pneu-
mologů.

4. Zintenzivnit vzájemnou spolupráci mezi pneumology v jed-
notlivých krajích, prostřednictvím koordinátorů.

Koordinátor pro Prahu: MUDr. Ivana Boučková 
(ivana.boucek@volny.cz)
Koordinátor pro kraj Středočeský: MUDr. Olga Jandourková
(olga.Jandourkova@seznam.cz)
Koordinátor pro kraj Ústecký: MUDr. Alena Kortusová
(alena.kortusova@seznam.cz)
Koordinátor pro kraj Jihočeský: MUDr. Alena Dvořáková
(trn-prim@nemocnice-st.cz)
Koordinátor pro kraj Karlovarský: MUDr. Marie Nováková
(salix@c-mail.cz)
Koordinátor pro kraj Plzeňský: MUDr. Jana Vyskočilová
(mudr.janavyskocilova@gmail.com)
Koordinátor pro kraj Královehradecký: MUDr. Zdeňka Pa-
ráková (parakova@gepamed.cz)
Koordinátor pro kraj Liberecký: MUDr. Jiří Měkyna 
(mekyna.jiri@gmail.com)
Koordinátor pro kraj Pardubický: MUDr. Hana Lochmanová
(lochmanova@aximed.cz)
Koordinátor pro kraj Vysočina: prim. MUDr. Tomáš Snížek
(snizekt@nemji.cz)
Koordinátor pro kraj Jihomoravský: MUDr. Andrea Marčí-
ková Vitkovská (spiromed@centrum.cz)
Koordinátor pro kraj Zlínský: MUDr. Stanislava Kacrová
(ambulance@kacrova.cz)
Koordinátor pro kraj Olomoucký: MUDr. Jaromír Zatloukal,
Ph.D. (jaromir.zatloukal@fnol.cz)
Koordinátor pro kraj Moravskoslezský: MUDr. Jana Kociá-
nová (satinskajana@seznam.cz)

Centrum pro léčbu deficitu alfa
1 antitrypsinu

J. Kamarýtová
Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova
nemocnice, Praha

Alfa 1 antitrypsin (AAT) je protein vyráběný z 95 % jaterními
buňkami a uvolňovaný do krevního oběhu. Jeho hlavním úko-
lem je neutralizovat účinky některých enzymů, které mohou
způsobovat poškození plic a vývoj plicní rozedmy.

Při deficitu AAT na genetickém podkladě je pacientům po-
dáván AAT v infuzní podobě. O vhodnosti léčby a její délce
rozhoduje lékař Centra pro deficit AAT. Podávání AAT vede
ke zpomalení progrese onemocnění. Indikace sledování paci-
enta a hodnocení její efektivity se řídí Českým národním stan-
dardem.

Léčba AAT je v České republice dostupná od roku 2007, je
velmi nákladná a proto podléhá přísné regulaci.

Dětské astma v ordinaci
pneumologa

E. Kašáková
LERYMED spol. s r.o., Praha

O pacienty s astmatem v dětském věku (0–19 let) se v České re-
publice v drtivé většině starají alergologové a pediatři. V terén-
ních pneumologických ambulancích s péčí o dospělé se dětský
pacient vyskytuje jen zřídka. Naše oddělení mělo v roce 2015
ve své péči 7 164 pacientů s astmatem, z toho bylo dětí do 15
roků věku jen 212, což představuje 2,9 %.

První kazuistika popisuje 13letého chlapce, který byl v roce
2015 skoro čtyři měsíce vyšetřován na dětské klinice se závěrem
„atopický terén, t.č. aktivní alergická aktivita“. Dostal antileu-
kotrien montelukast, úlevové antiastmatikum nebylo ordino-
váno, a byl předán do péče alergologa, kde mu k léčbě bylo při-
dáno antihistaminikum. Z dokumentace je patrné, že rodinná
anamnéza (otec má astma) a příznaky (dominoval kašel po fy-
zické námaze, vysoké IgE 797 IU/ml, průkaz těžkého stupně
bronchiální hyperreaktivity, průkaz lehké obstrukce s pozitivi-
tou bronchodilatačního testu – BDT) měly vést ke stanovení
diagnózy astmatu. U nás byla při prvovyšetření stanovena di-
agnóza středně těžkého perzistujícího astmatu a byla zahájena
adekvátní léčba.

Druhá kazuistika popisuje 8letého chlapce, léčeného několik
let na alergologii pro suspektní astma antileukotrienem, který
mu byl před dvěma roky vysazen. Pacient měl atopický ekzém
a prokázanou senzibilizaci na inhalační alergeny. K prvovyšet-
ření jej přivedla matka, astmatička léčená na našem oddělení.
Chlapec byl dušný po námaze, fyzikální vyšetření korespon-
dovalo s obstrukcí průdušek. Spirometricky byla prokázána
lehká obstrukce se signifikantně pozitivním BDT, stanovena
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diagnóza v.s. středně těžkého astmatu a zahájena odpovídající
léčba.

Kazuistiky dokumentují, že ne vždy je astma u pacientů
v dětském věku včas diagnostikováno a adekvátně léčeno.

Astma u obézního pacienta po
bariatrické operaci – kazuistika

M. Macháčková
LERYMED spol. s r. o., Praha

Obezita se nyní řadí mezi rizikové faktory pro vznik astmatu
a astma je u obézních pacientů obtížněji kontrolováno. Příčinou
mohou být i častější komorbidity, jako je syndrom spánkové
apnoe, gastroezofageální reflux, diabetes mellitus, hypertenze
a další. U obézních nemocných je pozorována menší klinická
odpověď na inhalační kortikosteroidy, ale přesto u nich zůstává
léčba inhalačními kortikosteroidy základem léčby astmatu. Re-
spirační symptomy spojené s obezitou mohou astma imitovat
a pak je zvlášť důležité potvrdit diagnózu astmatu. Redukce tě-
lesné hmotnosti zlepšuje kontrolu nad astmatem, zlepšuje
funkci plic a redukuje potřebu medikace. Redukce hmotnosti
by měla být součástí léčebného plánu.

Nejčastěji používaným ukazatelem pro nadváhu či obezitu
je BMI (index tělesné hmotnosti). Z hlediska astmatu a i me-
tabolických poruch je nejrizikovější tzv. břišní (abdominální)
obezita, kterou lze kvantifikovat změřením obvodu pasu. Z hle-
diska zdravotních komplikací je závažnější mužský typ obezity,
protože tuk v břiše je více metabolicky a prozánětlivě aktivní.
Abdominální obezita u osob ženského pohlaví je pro vznik
a průběh astmatu rizikovější, než u osob mužského pohlaví.

Kazuistika pacientky z našeho oddělení vypovídá o letitém
boji mladé ženy s astmatem a obezitou a to jak před bariatrickou
operací tak i po ní.

Vážně i nevážně o kouření
H. Dvořáková
Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova
nemocnice, Praha

Z historie víme, že se počátek kouření tabáku datuje od roku
6000 př. n. l., kdy na americkém kontinentě vyrašila 1. rostlina
tabáku. Postupem času se od žvýkání a šňupání tabáku přešlo
na průmyslově vyráběné cigarety.

Tabákový kouř obsahuje více než 4 000 chemických látek,
z nichž mnohé jsou toxické a mohou způsobit rakovinu. Rako-
vina plic je příčinou 20 % všech úmrtí na rakovinu v Evropě.
Na celém světě zemře každoročně přes 600 000 nekuřáků v dů-
sledku pasivního kouření. Tabákový kouř je odpovědný za více
než 80 % případů rakoviny plic. Pneumologická klinika TN
v Centru pro závislé na tabáku nabízí lidem, kteří potřebují
pomoc skoncovat s návykem kouření cigaret, podporu a lékař-
skou odbornou pomoc. Centrum pro závislé na tabáku je sou-

částí Pneumologické kliniky 1. lékařské fakulty a Thomayerovy
nemocnice (pavilon G1) už několik let. Lékaři a sestry pracující
pro toto Centrum jsou speciálně vyškoleni a prošli i praktickým
výcvikem. Všechny užívané metody jsou v souladu s doporu-
čeními Světové zdravotnické organizace, Ministerstva zdravot-
nictví a současným medicínským poznáním a jejich účinnost
byla vědecky potvrzena.

Dle odhadů cca 100 milionů lidí na celém světě ve 20. století
zabil tabák a tento počet ve 21. století vzroste na 1 miliardu.
Toto jsou varovná čísla a každý kuřák by se nad nimi měl vážně
zamyslet a uvědomit si, že přestat kouřit není otázkou vůle, ale
rozhodnutí. Závislost na tabáku je nemoc (v mezinárodní kla-
sifikaci nemocí jí patří diagnóza F17), které není snadné se zba-
vit. Dostatečná informovanost o důsledcích kouření a možnos-
tech léčby závislosti na tabáku je důležitá pro zdravotníky všech
oborů – umožní cíleně motivovat a léčit.

Léčba tuberkulózy v dějinách
lidstva

J. Semínová, H. Dvořáková
Oddělení infekční pneumologie, Thomayerova
nemocnice, Praha

Tuberkulóza je onemocnění doprovázející lidstvo odnepaměti.
Jak se nemocní, ranhojiči a lékaři potýkali s chorobou zvanou
„souchotiny“? Název „tuberkulóza“ získala v roce 1839 záslu-
hou Johanna Lukase Schönleina.

Strach z přírodních jevů si pravěcí lidé vysvětlovali démony.
Magické myšlení vyústilo v odhánění zlých sil pomocí amuletů
až trepanací lebky. Jinak se lidé chovali instinktivně. Přírodní
léčitelství přišlo na řadu až v době matriarchátu, později si roli
léčitelů nárokovali šamani a kněží.

Ve starověku najdeme řadu podivuhodných léčebných
metod. Ve 3. století př. n. l. najdeme první zmínky o karanténě.
Středověk bojoval s nemocemi pomocí další zbraně: víry. Vzni-
kaly ošetřovatelské řády církevní, ale i světské a rytířské. Avi-
cenna (11. století) převzal po Řecích ideu, že nemoc může mít
spojitost s čistotou vzduchu. První pokus o vyléčení pacientů
stálou teplotou a čistým vzduchem byl uskutečněn až v polovině
19. století a o pár let později bylo založeno první sanatorium.

Robert Koch objevil v roce 1882 původce tuberkulózy. Ve
velkém měřítku vznikala nová sanatoria pro léčbu tuberkulózy,
léčení bylo zaměřeno na klimatické pobyty. Začátkem 20. století
začala medicína využívat rentgenu, do padesátých let minulého
století se hojně uplatňovalo chirurgické řešení. Po zavedení che-
moterapie se zúžila indikace k chirurgickým výkonům.

Vymýcení tuberkulózního dobytka, lepší strava, dostupná
zdravotní péče, očkování novorozenců BCG vakcínou, sním-
kování ze štítu a navíc léčba antituberkulotiky znamenaly ve
druhé polovině 20. století postupné snižování počtu případů.

V dnešní době se svět stále potýká s tuberkulózou. Do účinné
léčby vstupují další negativní faktory. Základní princip léčby,
správná životospráva, zůstává nadále v programu úspěšné léčby.

Abstrakta
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Pooperační ošetřovatelská péče
při diagnóze suspektní TBC
z pohledu hrudní chirurgie

J. Haisová, Z. Žáková, J. Zvonková, 
J. Ševčíková, K. Novotná
Oddělení hrudní chirurgie, Thomayerova
nemocnice, Praha

Sdělení nastiňuje problematiku pooperační péče u pacientů se
suspekcí na plicní formu TBC v podmínkách standardního od-
dělení hrudní chirurgie. Předkládá statistická data provedených
operačních zákroků za rok 2015. Řeší problematiku přípravy
multidisciplinárního týmu, potřebu edukace pacienta. Dále se
zaměřuje na časnou pooperační péči, bariérový režim s násled-
ným doléčením na specializovaném pracovišti v rámci mezio-
borové spolupráce s Pneumologickou klinikou Thomayerovy
nemocnice. Přednáška je doplněna fotodokumentací.

Gravidní pacientka s H1N1
chřipkou A (kazuistika)

A. K. Nečasová, A. Sotolářová
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, 
FN Olomouc

Úvod
Pravidelně každoročně způsobují chřipkové viry epidemii na-
příč celým světem. Prasečí chřipka (nazývaná také jako mexická
chřipka, A/H1N1), původně prasečí chřipkové onemocnění, se
do podvědomí zapsala v březnu 2009.

Metodou kazuistiky gravidní pacientky s pozitivitou H1N1
chřipky A popisujeme průběh hospitalizace, léčbu a ošetřova-
telskou péči na jednotce intenzivní péče naší kliniky a multio-
borovou spolupráci.

Výsledky
Vybraná kazuistika poukazuje na závažnost a časté podceňo-
vání chřipkových onemocnění.

Závěr
Chřipka je celosvětovým sezónním problémem, na vybrané
druhy existuje očkování, důležitá je prevence a dodržování
„chřipkové“ hygieny v době epidemie.

Kazuistika pacienta
s pleuropneumonií

T. Hormandlová
Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova
nemocnice, Praha

Dne 26 ledna 2016 byl přijat pacient pro tři týdny trvající obtíže
– teploty, silný kašel, slabost a nechutenství. Následně byl za-
drénován na levé straně – evakuován vzduch. 1. února zaveden
druhý drén, byl evakuován hnis. Pacient byl indikován k ope-
raci.

22. února 2016 byl propuštěn do domácí péče se sběrným
sáčkem pro hrudní drén. Jeho zdravotní stav se vylepšil natolik,
že nebylo nutné operační řešení. Pacient docházel na pravidelné
kontroly každé dva týdny. Byl edukován o péči o drén a mož-
ných komplikacích. 9. března při ambulantní kontrole byl
hrudní drén extrahován.

Bronchogenní karcinom –
ošetřovatelská kazuistika

J. Machýčková, K. Sedláčková
Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova
nemocnice, Praha

Cíl práce
Kazuistika klientky s bronchogenním karcinomem. Informace
o příznacích, diagnostice, léčbě a následných komplikacích.

Materiál a metody
Informace byly dohledány ve zdravotnické dokumentaci kli-
entky, a to od první hospitalizace na plicní klinice v roce 2011
do současné doby. Informace o onemocnění byly čerpány z do-
stupné literatury.

Výsledky
V současné době klientka dochází do pneumoonkologické am-
bulance k aplikaci dalšího cyklu chemoterapie, pro progresi
bronchogenního karcinomu.

Závěr
Práce sestry na pneumoonkologickém oddělení je náročná
nejen po fyzické stránce, ale hlavně po psychické. Vyžaduje
zodpovědnost, komunikační a edukační dovednost, empatii
a především lásku k člověku, protože následná dlouhodobá
léčba zasáhne nejen do života pacienta, ale i jeho rodiny. Sestra
může svým jednáním a vystupováním pomoci pacientovi zvlád-
nout tuto těžkou životní situaci.

Abstrakta
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Specifika ošetřovatelské péče
o pacienta s malobuněčným
karcinomem plic

E. Becisová, D. Lánová
Pneumologická klinika, Thomayerova nemocnice,
Praha

Sestra v plicní onkologické ambulanci Thomayerovy nemocnice
zajišťuje celkovou i specifickou ošetřovatelskou péči o pacienta
s karcinomem plic.

Úvodem prezentace je popsáno rozdělení nádorů plic, dia-
gnostika, léčba a rizikové faktory vzniku nádoru plic.

Následná část prezentace popisuje specifika ošetřovatelské
péče o pacienty s malobuněčným karcinomem plic po podání
chemoterapie, s bolestí, zácpou, dyspepsií, nevolností a me-
tastázami v kostech. Důležitou roli zastává i psychologický pří-
stup sestry k onkologicky nemocným pacientům a nepostra-
datelná edukace např. o výživě v průběhu onemocnění
malobuněčným karcinomem plic.

CHOPN a endobronchiální
volum-redukce (BVR) –
kazuistika

J. Machýčková
Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova
nemocnice, Praha

Cíl práce
Přiblížit problematiku a seznámit sestry s ošetřovatelskou péčí
a celkovým stavem klientky s CHOPN IV. stadia, před a po za-
vedení intrabronchiálních chlopní.

Materiál a metodika
Informace byly čerpány ze zdravotnické dokumentace klientky
a z dostupné literatury, týkající se bronchologie.

Výsledky
Prostřednictvím aplikace intrabronchiálních chlopní došlo
u klientky ke zlepšení celkového stavu, zvýšila se tolerance fy-
zické námahy, zlepšil se její psychický stav a klientka byla do
týdne propuštěna do domácího léčení.

Závěr
Tímto intervenčním bronchoskopickým zákrokem se pacien-
tům zlepší plicní funkce, zvýší se jejich fyzická výkonnost a díky

minimální invazivitě výkonu je výhodou i rychlejší rekonva-
lescence a zlepšení kvality života.

Endobronchiální intervence –
kazuistika pacientky
s karcinoidem

I. Proroková
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN Olomouc

Cíl práce
Cílem této práce je seznámit zdravotní sestry s možnostmi léčby
stopkatých nádorů průdušek a problematikou ošetřovatelské
péče po endobronchiálních výkonech.

Materiál a metodika
Formou kazuistiky prezentujeme případ mladé pacientky s en-
dobronchiálním atypickým karcinoidem, historii choroby, ná-
lezy, léčebný postup. Zaměříme se na ošetřovatelské diagnózy
a nemocniční procedury, které v rámci léčby podstoupila.

Souhrn
Karcinoid je nízce až středně zhoubný neuroendokrinní tumor,
vyskytující se mimo jiné v plicích jako parenchymová či en-
dobronchiální léze. Základním léčebným postupem forem bez
metastatického postižení je chirurgický výkon, v poslední době
se však naskýtá u stopkatých forem možnost endobronchiálních
léčebných výkonů, které šetří nemocného i náklady a mají dobré
výsledky léčby. Prezentujeme případ mladé pacientky, u které
se nádor projevil příznaky obstrukce dýchacích cest s nasedající
pneumonií, následnou diagnostikou a léčebným postupem se
zaměřením na ošetřovatelskou problematiku péče o pacienty
po endobronchiálních výkonech.

Masivní hemoptýza v intenzivní
péči

J. Smetanová, K. Justová, P. Paluch,
M. Vašáková
Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova
nemocnice, Praha

Úvod
Masivní hemoptýza je život ohrožující stav, vyžadující hospi-
talizaci na monitorovaném lůžku. Mezi nejčastější příčiny he-
moptýzy patří bronchogenní karcinom, bronchiektázie, plicní

Abstrakta
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embolie, cévní anomálie, tuberkulóza a antikoagulační terapie.
Nutná je rychlá identifikace zdroje krvácení a časná kauzální
léčba. I přes diagnostické úsilí zůstává 20 % případů bez objas-
něné příčiny.

Vyšetření a léčba na našem pracovišti
Po zajištění žilního vstupu indikujeme provedení skiagramu
hrudníku, laboratorní vyšetření krve (krevní obraz, základní
biochemie, koagulační parametry, krevní skupina). Následuje
urgentní bronchoskopické vyšetření s cílem lokalizace krvácení
s možným terapeutickým zásahem. Krvácení se snažíme limi-
tovat podáním hemostyptik intrabronchiálně. Další možností
je dočasná obturace krvácející průdušky balónkem Fogartyho
katetru, který zavádíme pracovním kanálem bronchoskopu.
V případě rozvoje respirační insuficience je samozřejmostí in-
tubace, která může být v této situaci obtížná. U pacienta se za-
vedenou endotracheální kanylou lze zavést obturátor do jedné
z hlavních průdušek s cílem zachování ventilace nepostižené
plíce. Alternativou může být zavedení Watanabeho spigot do
postižených průdušek. Po stabilizaci stavu je v rámci diferen-
ciální diagnostiky klíčové CT angiografické vyšetření plic, které
většinou odhaluje příčinu stavu a často umožňuje terapeutický
zásah pomocí embolizace bronchiální tepny. Součástí léčby je
systémové podávání hemostyptik, mražené plazmy, antitusik
a ledování hrudníku. V případě, že krvácení není možné zasta-
vit žádným z výše uvedených postupů, indikován je obvykle
resekční plicní výkon.

Závěr
Masivní hemoptýza je stresující stav pro pacienta i pro zdra-
votnický personál. Výhodné je vypracování standardního po-
stupu, který usnadní diagnostický a léčebný proces. Vzhledem
k riziku hrozících komplikací je vhodná příprava pomůcek
k orotracheální intubaci (OTI). Při řešení těchto stavů je nevy-
hnutelná mezioborová spolupráce, jakož i sehraný tým JIP.

Masivní hemoptýza – kazuistiky
K. Justová, J. Smetanová, P. Paluch,
M. Vašáková
Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova
nemocnice, Praha

Úvod
Autorka prezentuje kazuistická sdělení navazující na úvodní
přednášku Jany Smetanové s názvem Hemoptýza v intenzivní
péči. Prezentace obsahuje průběhy hospitalizací u tří pacientů
s masivní hemoptýzou, kteří byli hospitalizováni na JIP Pneu-
mologické kliniky Thomayerovy nemocnice v období 2014–
2015.

Kazustiky
U první pacientky (žena, 86 let) se jednalo o masivní hemoptýzu,
které příčinou byla pravděpodobně chronická antikoagulační te-
rapie. Stav byl komplikován respirační insuficiencí s nutností
orotracheální intubace časně po příjmu a následné zavedení en-
dobronchiálního obturátoru do levého hlavního bronchu.

U druhého pacienta (muž, 46 let) byly příčinou hemoptýzy
bronchiektázie vzniklé po TB plic. CT angiografie bronchiál-
ních tepen prokázalo hypertrofickou bronchiální tepnu vedoucí
do levého hilu, vzhledem k atypickému odstupu této cévy však
nebylo možné katetrizační řešení. Pacient byl léčen konzerva-
tivně podáváním hemostyptik.

Třetí pacient (muž, 67 let) byl přeložen z jiného zdravotnic-
kého zařízení pro náhle vzniklou hemoptýzu. Indikována byla
urgentní bronchoskopie, prokazující krvácení z pravého dolního
bronchu. Po aplikaci hemostyptik a adrenalinu intrabronchiálně
a obturaci krvácející průdušky Fogartyho katetrem krvácení
ustalo. Stav byl definitivně vyřešen embolizací hypertrofické
bronchiální arterie metodami intervenční radiologie.

Závěr
Masivní hemoptýza je život ohrožující stav vyžadující hospita-
lizaci na JIP. U těchto pacientů lze očekávat akutní zajištění dý-
chacích cest intubací, často obtížnou (nepřehledný terén). Po
zajištění vitálních funkcí je klíčovým vyšetřením bronchoskopie
a CT angiografie s možností terapeutické embolizace krvácející
cévy. Odhalení příčiny a její následné léčby vyžaduje meziobo-
rovou spolupráci.

Fyzioterapie na JIP
pneumologické kliniky TN

Š. Novotná, J. Wilczková
Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova
nemocnice, Praha

Fyzioterapie na pneumologické klinice Thomayerovy nemoc-
nice (TN) na jednotce intenzivní péče (JIP) probíhá od jejího
vzniku v roce 2009, zejména u pacientů na invazivní plicní ven-
tilaci nebo neinvazivní plicní ventilaci.

Cílem plicní rehabilitace je zvýšení kondice dýchacího
systému a ovlivnění porušené ventilace plic, snaha o zvýšení
pohybové aktivity a tím zlepšení adaptace na zátěž. Důležité je
zmírnění symptomů a ovlivnění psychické stránky pacienta.

Využíváme zde fyzioterapeutických technik a metodik jako
například respirační fyzioterapii (zlepšení dechového stereo-
typu, snadnější expektorace, hygiena dýchacích cest), kondiční
cvičení, techniky měkkých tkání, postizometrickou relaxaci,
cvičení na neurofyziologickém podkladě a další.

Fyzioterapií na pneumologické JIP TN prošlo 672 pacientů
z celkového počtu 814 od roku 2009 do roku 2015.

Fyzioterapie je nedílnou součástí komplexní léčby.

KAZUISTIKY
V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL
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Neinvazívna ventilačná liečba –
cesta aplikácie

A. Schejbalová
Klinika pneumológie a ftizeológie, 
LF Univerzity P. J. Šafárika a UN L. Pasteura, 
Košice, Slovensko

Neinvazívna ventilácia (NIV) je čoraz častejšie používanou li-
ečebnou modalitou v terapii respiračnej insuficiencie. Výrazný
rozvoj zaznamenala od 80. rokov 20. storočia a na rozdiel od
umelej pľúcnej ventilácie nevyžaduje intubáciu ani tracheostó-
miu. Nevyžaduje sedáciu pacienta, je preto komfortnejšia, má
nižší výskyt komplikácií. Aj napriek čoraz častejšiemu použí-
vaniu zlyháva v 18–40 % prípadov. Medzi príčiny zlyhania patrí
nevhodný výber pacienta, diagnóza vedúca k respiračnému zly-
haniu a jeho závažnosť, skúsenosť personálu s použitím NIV
a často nevhodný výber masky.

V praxi sa používajú rôzne typy a modely masiek od rôznych
výrobcov, najčastejšie nosové a nosovo-ústne, pričom sú do-
stupné v rôznych veľkostiach. Pri akútnom použití preferujeme
nosovo-ústne alebo celotvárové masky, pri chronickej liečbe
naopak nosové. Cieľom je vybrať čo najmenšiu dobre tesniacu
masku, ktorá nezasahuje do očných a ústnych kútikov. Niektorí
výrobcovia ponúkajú univerzálne masky, ktoré sú najvhodnejšie
v prípade iniciácie NIV menej skúseným personálom.

Pri netesniacej maske môže dochádzať k úniku vzduchu, čo
znižuje efektivitu liečby, compliance pacienta a vedie k iritácii
očí a konjunktivitíde. Pri príliš zatiahnutej maske môžu vznikať
kožné lézie až dekubity, prevažne v oblasti koreňa nosa. Iritácia
kože môže byť tiež spôsobená kontaktnou alergiou na kompo-
nenty masky, najmä silikón.

Prevenciou uvedených ťažkostí je optimálny výber masky
(jej typu, tvaru aj veľkosti), primerané utiahnutie, udržiavanie
čistoty kože aj masky, prestávky v NIV, prípadne pravidelné
striedanie niekoľkých typov masiek. Niekedy môžu byť po-
trebné pomôcky na zmiernenie tlaku na kožu (penové pod-
ložky, hydrokoloidné náplasti). Pri výskyte lokálnych ťažkostí
okrem uvedených postupov aplikujeme lokálnu symptomatickú
liečbu (umelé slzy, krémy).

Spolupráce pneumologické
kliniky, oddělení hrudní
chirurgie a IKEM

M. Martínková
Pneumologická klinika, Thomayerova nemocnice,
Praha

Pneumologická klinika Thomayeroy nemocnice (TN) a Oddě-
lení hrudní chirurgie TN jsou dvě specializovaná pracoviště,
která spolu úzce spolupracují. Výhodou spolupráce je včasná
diagnostika, včasná léčba a následná specializovaná péče.

Pneumologická klinika je největší vysoce specializovaná kli-
nika v ČR. Vznikla v roce 2003 sloučením plicního oddělení
Veleslavín a Léčebny TRN v Prosečnici. Zajišťuje komplexní
preventivní, diagnostickou, léčebnou, rehabilitační péči a léčbu
infekčních plicních onemocnění, včetně TBC a multirezistentní
TBC.

Oddělení hrudní chirurgie spolupracuje s pneumologickou
klinikou a radiodiagnostickým oddělením, jako jediné praco-
viště svého druhu v ČR pečuje o nemocné s plicní a mimoplicní
TBC a mykobakteriózou.

Pro IKEM zabezpečujeme pneumologická konzília a bron-
choskopické výkony.

Úspěšnost léčby i naděje na trvalé uzdravení silně závisí na
pokročilosti nemoci v době stanovení diagnózy. Čím dříve se
nemoc diagnostikuje, tím větší je šance pro pacienta. Náš mul-
tidisciplinární tým se společnými silami snaží o včasné stano-
vení diagnóz.

Kryobiopsie
I. Bobovská
Plicní oddělení, Krajská nemocnice T. Bati, Zlín

Cílem prezentace je představit diagnostickou metodu – kryo-
biopsii.

Kryobiopsie je diagnostická metoda, při níž se odebírají
vzorky plicní tkáně pomocí sondy s CO2 chlazením. Většinovou
indikací je odběr vzorků plicního intersticia při nejasném pů-
vodu intersticiálních plicních nemocí. Může se použít i k reka-
nalizaci dýchacích cest nebo při odběrech vzorků z endobron-
chiálních tumorů. Dříve se k diagnostice intersticiálních
plicních procesů používala transbronchiální biopsie, která však
ne vždy byla výtěžná a vzorky byly malé. Pomocí kryosondy lze
odebrat větší a reprezentativnější vzorky. Na našem pracovišti
používáme přístroj ERBECRYO 1. generace a 2,4 mm sondu.
Tuto diagnostickou metodu používáme od prosince roku 2015.

Ve své prezentaci popisuji přípravu k výkonu, průběh vý-
konu, komplikace a naše dosavadní zkušenosti s touto metodou.
Sdělení je doplněno obrazovou dokumentací.
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Videoasistovaná torakoskopická
lobektomie pomocí 3D techniky

M. Převrátilová, T. Pečená
Oddělení hrudní chirurgie, Thomayerova
nemocnice, Praha

Naše přednáška představuje nejnovější trend v miniinvazivních
plicních resekčních výkonech na našem pracovišti. Co je to
VATS – LE 3D, porovnává počty výkonů na šesti největších
pracovištích v České republice. Popisuje jak přípravu, tak i sa-
motný operační výkon, jak je prováděn na našem operačním
sále. Součástí prezentace jsou i krátká videa z průběhu operač-
ního výkonu.

Aplikace Y stentů – úloha
bronchologické sestry

R. Zittová, V. Kolek, M. Boháčová,
K. Pospíšilová, M. Jurková, V. Krugová
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, LF UP a FN
Olomouc

Úvod
Cílem příspěvku je seznámit s aktivitami zdravotní sestry při
terapeutických výkonech. Bronchologie je jednou z dílčích spe-
cializací oboru pneumologie. Zavedení stentu patří mezi stan-
dardní metody terapeutické bronchologie. Stenty lze zavádět
intrabronchiálně nebo do průdušnice včetně subglotické ob-
lasti. Technicky náročnější je zavádění stentů do tracheobron-
chiální oblasti, kolem bifurkace. Zde se uplatňují stenty typu Y
nebo L. Indikací jsou stenózující procesy v této lokalizaci a to
v zásadě benigního nebo maligního charakteru. Mezi indikace
patří maligní procesy jako je karcinom plic, karcinom jícnu,
karcinom průdušnice, mediastinální lymfom, thymom a dále
endobronchiální metastázy nebo prorůstání jiných nádorů.
Mezi benigní procesy patří především významná tracheoma-
lacie, recidivující granulace pod tracheostomickou kanylou
a dále vzácné stavy jako amyloidóza nebo stav po transplantaci
trachey.

Materiál a metodika
Stenty do dýchacích cest jsme začali zavádět v roce 1994 a me-
todu provádíme kontinuálně 23 let. V období 1993–2015 bylo
zavedeno 464 stentů, z nich bylo 120 typu Y nebo L. Podrobnější
analýzu jsme provedli u 88 Y stentů zavedených v letech 2001–
2015. Data jsou extrahována z elektronické databáze broncho-
logického pracoviště, která umožňuje analýzu prováděných vý-
konů, jejich indikací i komplikací.

Diskuse
Při zavádění Y stentů je důležité individuální rozhodnutí o ri-
ziku a možném prospěchu výkonu, správná volba stentu a zvlá-
dání komplikací, které mohou nastat. Mezi komplikacemi pře-
važuje zahleňování stentu, tvorba granulací nebo přerůstání
nádoru na jeho koncích. K dislokaci u těchto stentů zpravidla
nedochází. Základem úspěchu je dobrá spolupráce celého en-
doskopického týmu s anesteziologem. Bronchologická sestra
kromě péče o pacienta po stránce somatické i psychické musí
ovládat práci se složitým přístrojovým vybavením a zvládnout
asistenci při terapeutických výkonech a provádět edukaci u pa-
cienta (jak se starat o stent).

Práce byla podpořena grantem AZV 16-32318A.

Miniinvazivní hrudní 
chirurgie

R. Michalíčková, M. Pröschlová
Thomayerova nemocnice, Praha

Přednáška pojednává o miniinvazivních výkonech v hrudní
chirurgii. Porovnává výhody a nevýhody miniinvazivních vý-
konů oproti klasické operativě. Seznamuje se speciálním istru-
mentáriem a přístrojovou technikou nutnou pro provedení vý-
konu. Součástí přednášky je foto a video materiál.

Využití biodegradabilního
stentu v bronchologii

M. Martínková 
Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova
nemocnice, Praha

Biodegradabilní stenty se na Pneumologické klinice začaly pou-
žívat v roce 2013. První stent byl úspěšně zaveden pacientovi
17. 9. 2013.

Biodegradabilní stenty pro dýchací cesty jsou konstruované
k udržení stability a průchodnosti tubulárních struktur. Dále
jsou určeny k umístnění do centrálního bronchiálního stromu.
Například jsou používány v při extramurálních, intraluminál-
ních a kombinovaných a postintubačních stenózách. Stenty se
zavádějí při bronchoskopickém výkonu v celkové anestezii. Po
zavedení biodegradailního stentu (BD) jsou pacienti zváni na
pravidelné plánované kontroly RTG, funkční vyšetření plic
a bronchoskopii. BD stent se do 110 dní postupně rozpadne
a je možnost implantace nového stentu.

Do dnešního dne jsme s úspěchem zavedli 26 BD stentů. Na
celém procesu se podílí široký multidisciplinární tým zdravot-
nických pracovníků.
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Spánková apnoe
K. Sosnovcová
Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova
nemocnice, Praha

Cíl práce
Seznámení s poruchami dýchání ve spánku, jejich příznaky, ri-
ziky, diagnostikou a možnostmi léčby.

Metodika
Informace byly čerpány z praxe ve spánkové laboratoři a z do-
stupné literatury o problematice zástav dechu ve spánku.

Výsledky
Zlepšení kvality života, omezení rozvoje komplikací při včasné
a správné léčbě pacienta se spánkovou apnoe.

Závěr
Důležitá je psychická podpora pacienta z důvodu dlouhodobé
léčby, snížení pohodlí během spánku a změny životního stylu.
Vyzdvihnout zlepšení kvality života a zdraví při správné léčbě
a spolupráci pacienta.

Deprese u nemocných
s chronickou obstrukční plicní
nemocí

J. Hrušková
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, 
FN Olomouc

Chronická obstrukční plicní nemoc je stav, u kterého se často
objevuje více přidružených onemocnění. Komorbidní depre-
sivní symptomy jsou spojeny s nízkou kvalitou života, se vzrůs-
tem frekvence a délky hospitalizací, přetrvávajícím kuřáctvím,
zvýšenými příznaky zátěže, horším fyzickým i sociálním fun-
gováním a předčasným úmrtím. Vyšší hladina úzkosti u ne-
mocných s CHOPN obvykle souvisí s nespokojeností v man-
želských vztazích, bývá častější u žen než u mužů a také vzniká
častěji u kuřáků než u nekuřáků. Společné mechanismy pro vy-
světlení souvislosti úzkosti s CHOPN zahrnují faktory spojené
s kouřením a dušnost. I přes zvyšující se povědomí o výskytu
a významu úzkosti a depresivních symptomů však stále ještě
není rozšířeno využívání speciálních nástrojů pro screening
těchto funkcí. Prevalence úzkostných poruch a deprese závisí
na závažnosti základního onemocnění plic. Velký význam je
kladen na diagnostiku a léčbu obou poruch, a to hlavně u ne-
mocných v již pokročilém stadiu plicní choroby. Přítomnost

deprese může mít vliv na rozhodnutí otázek týkajících se konce
života a schopnost pochopit důsledky přijetí nebo odmítnutí
konkrétní léčby. Příznaky nemoci jsou velmi omezující, frust-
rující a snižující kvalitu života a ovlivňují psychiku nemocného
natolik, že vzniká riziko deprese. Důležitým faktorem je také
to, že se jedná o chronické progredující onemocnění, které
v současné době neumíme úplně vyléčit.

Předtlansplantační vyšetření
S. Nebřenská, J. Machýčková
Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova
nemocnice, Praha

Cíl
Seznámení sester s vyšetřeními nutnými před provedením
transplantace plic.

Materiál a metodika
V práci byly použity zkušenosti z praxe a dále byly informace
čerpány z dokumentace pacientů připravených k transplantaci.

Výsledky
Transplantace plic jako jediná šance pacientů na přežití po vy-
čerpání všech možností konzervativní léčby. CHOPN jako in-
dikace k transplantaci a vyšetření, která jsou další zátěží pro
pacienty ve zhoršeném fyzickém i psychickém stavu.

Závěr
Schopnost sestry jako odborného a empatického průvodce pro-
vést pacienta náročným vyšetřovacím programem.

Komplexní péče o nemocného
s hrudním drénem

K. Štefaničová
Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova
nemocnice, Praha

Hrudní drén se zavádí do pohrudniční dutiny v případech, kdy
je přítomen patologický obsah v pleurální dutině. Hrudní dre-
náž je důležitá pro obnovu normálního tlakového poměru v ple-
urální dutině, k dosažení reexpanze plíce a k normalizaci me-
chaniky dýchání.

Ošetřovatelská péče je důležitá především jako prevence
vzniku komplikací, ale také pro rychlé hojení rány a zlepšení
celkového stavu pacienta a navrácení do domácího pro-
středí.
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Cílem je poukázat na specifika péče o pacienta s hrudním
drénem. Důležitá je správná edukace pacienta, vytvoření pro-
fesionálního přístupu, který vede k lepší spolupráci pacienta
a ošetřujícího personálu.

Provádění specializované ošetřovatelské péče vede ke zlep-
šení kvality péče o pacienty s hrudním drénem, k rychlejšímu
návratu ke zdraví.

Mezioborová spolupráce
M. Pröschlová
Oddělení hrudní chirurgie, Thomayerova
nemocnice, Praha

Přednáška shrnuje důležité informace týkající se hrudních dre-
náží. Obsahuje indikace k hrudní drenáži, jaký je postup při
provádění hrudních drenáží i typy drenážních systémů. Sou-
částí přednášky je foto materiál.

Komu a jak nabízet adjuvantní
chemoterapii u NSCLC

V. Kolek
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, LF UP a FN
Olomouc

Úvod
Adjuvantní chemoterapie se považuje za standardní metodu
u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) stadií II a IIIA
– v rámci studií i u stadia IB. Je indikována u pacientů s dobrým
výkonnostním stavem (PS 0–1), o horní hranici věku se disku-
tuje. Doporučení se opírá o výsledky řady studií fáze III a roz-
sáhlých metaanalýz, které potvrdily vliv adjuvantní chemote-
rapie na snížení relativního rizika úmrtí i absolutní zlepšení
pětiletého přežití.

Metodika
Jsou uvedena data z mezinárodních studií a výsledky české stu-
die z klinické praxe, kdy byla adjuvantní chemoterapie podána
90 pacientům jako možnost zvýšení dlouhodobého přežití po
radikálním chirurgickém zákroku. Při indikaci rozhoduje cel-
kový výkonnostní stav pacienta, věk, výskyt komorbidit a prů-
běh pooperačního období.

Závěr
V léčbě je preferována cisplatina, nejčastěji s vinorelbinem ale
i s jinými cytostatiky jako paklitaxel, docetaxel, gemcitabin a pe-
metrexed. Studie s biologicky cílenou léčbou nebo podáváním

vakcín zatím účinnost neprokázaly. Současné snahy směřují ke
zlepšení účinnosti, snížení vedlejších účinků léčby a ke zpřes-
nění výběru pacientů. Jsou hledány prognostické a prediktivní
biomarkery, které by umožnily personalizaci adjuvantní che-
moterapie.

Malobuněčný karcinom plic –
doporučené postupy
a perspektivy v diagnostice
a v terapi i

M. Pešek
Klinika pneumologie a ftizeologie, 
FN Plzeň

Autor uvádí přehledové informace o malobuněčných karcino-
mech plic (SCLC). Tyto nádory patří mezi nádory rychle ros-
toucí, geneticky značně heterogenní a z hlediska biologického
chování vysoce zhoubné. Jejich časná detekce je výjimečná
a současnými screeningovými programy se ji nedaří příznivě
ovlivnit. V přehledu jsou uvedeny prognostické faktory, způsob
určování stádia onemocnění a doporučené léčebné postupy.
Základem současné léčby SCLC je kombinovaná chemoterapie
s radioterapií, spíše pak výjimečně i s chirurgickou léčbou.
Z hlediska dosažení léčebné odpovědi se SCLC dělí na one-
mocnění chemosenzitivní, chemorezistentní a chemorefrak-
terní. V přehledu jsou uvedeny aktuální kombinace cytostatik
v I. a II. léčebné linii. V první linii je standardem kombinace
etoposid cisplatina nebo etoposid karboplatina. Z hlediska
účinnosti léčby jsou režimy obsahující různý platinový derivát
prakticky shodné, rozdíly jsou ve spektru hematologických
a nehematologických toxicit. Zdůrazněn je význam konkomi-
tantní chemoradioterapie u limitovaných forem onemocnění
i význam profylaktického ozáření mozku při dosažené remisi
nádoru. V blízké budoucnosti lze u SCLC očekávat i možnost
využití protinádorové imunoterapie protilátkami proti CTLA-
4 a PD-1/PD-L1, případně na bázi vakcín z dendritických
buněk.
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Udržovací léčba pemetrexedem
v ČR u 164 nemocných
s nemalobuněčným karcinomem
plic (NSCLC)

J. Skřičková1, Z. Bortlíček2,
K. Hejduk2, M. Pešek3, V. Kolek4,
I. Grygárková4, L. Koubková5,
M. Černovská6, M. Tomíšková1, 
J. Roubec7, L. Havel6, F. Salajka8,
M. Zemanová9, M. Šatánková1, 
D. Sixtová10, M. Marel5

1Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, LF MU
a FN, Brno
2Institut biostatistiky a analýz, MU, Brno
3Klinika pneumologie a ftizeologie, LF UK a FN
Plzeň
4Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, LF UP a FN
Olomouc
5Pneumologická klinika, 2. LF UK a FN v Motole,
Praha
6Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova
nemocnice, Praha
7Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, LF OU a FN
Ostrava
8Plicní klinika, LF UK a FN Hradec Králové
9Onkologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
101. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí, 1. LF
UK a VFN, Praha

Úvod
Účinnost a bezpečnost pokračovací udržovací léčby monote-
rapií pemetrexedem ve srovnání s přístupem „watch and wait“
byla prokázána rozsáhlou randomizovanou studií fáze III.
V naší práci se zabýváme pokračovací udržovací léčbou pemet-
rexedem v běžné klinické praxi v České republice.

Metodika
Primárním cílem bylo celkové přežití (OS), definované jako čas
od zahájení udržovací léčby do data úmrtí. Data byla sumari-
zována pomocí standardních popisných statistik. K zobrazení
přežití pacientů byly použity Kaplan-Meierovy křivky přežití.

Soubor nemocných
Soubor pacientů s NSCLC léčených udržovací léčbou pemet-
rexedem v České republice do 14. 10. 2015 představuje 164 pa-
cientů. Medián věku byl 63 (41; 72) let, převažovalo klinické
stádium IV (85,4 %), 53,7 % bylo mužů a 46,3 % žen. U 164 ne-
mocných byl adenokarcinom.

Výsledky
Ze 164 pacientů byla udržovací léčba ukončena u 137. Parciální
remise (PR) bylo dosaženo u 29 (21,2 %), stabilizace onemoc-
nění (SD) u 76 (55,5 %), k progresi došlo u 25 (18,2 %) pacientů.
U 7 (4,3 %) se v průběhu udržovací léčby vyskytly nežádoucí
účinky a z toho G3 a vyšší u 3 nemocných (neutropenie, anémie,
leukopenie). Pouze u 5 nemocných musela být léčba pro nežá-
doucí účinky ukončena. O dobré toleranci léčby svědčí i délka
podávání pemetrexedu v udržovací léčbě. Medián celkové doby
udržovací léčby je 15,7 (3,0; 58,2) týdne. Medián celkového pře-
žití (medián OS), byl stanoven na 18,7 měsíce (14,6; 22,8).

Závěr
Pokračovací udržovací léčba pemetrexedem se i v české popu-
laci úkázala jako účinná a dobře snášená. V registrační studii
udržovací léčbou pemetrexedem bylo dosaženo mediánu OS
13,9 měsíce, kdežto v České republice je zatím medián OS 18,7
měsíce.

Brachyterapie a její místo
v léčbě bronchogenního
karcinomu: 20 let zkušeností

J. Zatloukal, V. Kolek, A. Václavík,
P. Jakubec, S. Losse, J. Kultan
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, LF UP a FN
Olomouc

Endobronchiální brachyterapie je jednou z modalit terapeutické
bronchoskopie. Provádí se zavedením radioaktivního zdroje
endobronchiálně do těsné blízkosti tumoru a následným ozá-
řením. Její použití může být paliativní i kurativní. Paliativního
účinku brachyterapie lze využít při endobronchiálním ošetření
stenotizujících tumorů v centrálních bronších, po rekanalizaci
tumorózní stenózy či po implantaci stentu, k zamezení ploš-
ného endobronchiálního šíření tumoru a také jako doplněk ze-
vního ozáření. Kurativního efektu brachyterapie se využívá při
ozáření malých tumorů či karcinomů in situ.

Na Plicní klinice FN Olomouc bylo v letech 1995–2014 pro-
vedeno 501 aplikací brachyterapie u celkem 272 pacientů. Ob-
vykle byla aplikována dávka 16 Gy ve dvou aplikacích. Provedli
jsme retrospektivní studii, do níž jsme zařadili všech 272 paci-
entů, u nichž v průběhu posledních 20 let byla provedena bra-
chyterapie. Následné sledování bylo provedeno u 106 pacientů
z tohoto souboru. Medián přežití pacientů činil 4,3 měsíce. U 35
pacientů (33 %) bylo vedle brachyterapie provedeno také en-
dobronchiální laserové ošetření a/nebo byl zaveden tracheální
nebo bronchiální stent a došlo u nich k rekanalizaci postiženého
bronchu. U dalších 16 pacientů (15 %), u nichž kromě brachy-
terapie nebyla aplikována žádná jiná endobronchiální léčba,
došlo během dvou týdnů po brachyterapii k ústupu atelektázy
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nebo jinému významnému zlepšení radiologického nálezu.
U 13 pacientů bez další endobronchiální léčby byla provedena
bronchoskopická kontrola s odstupem 2–6 týdnů po brachyte-
rapii a u 12 z nich byla zjištěna významná regrese endobron-
chiálního nálezu. U dvou pacientů byla brachyterapie indiko-
vána z důvodu opakovaných hemoptýz, v obou případech došlo
k vymizení hemoptýz. Komplikace brachyterapie byly málo
časté. U dvou pacientů (2 %) došlo ke vzniku bronchiální píštěle,
z toho v jednom případě byla píštěl klinicky zcela nevýznamná,
jiné komplikace byly vzácné a klinicky nevýznamné.

Naše zkušenosti ukazují, že endobronchiální brachyterapie
je léčebnou metodou, která dobře doplňuje ostatní postupy
léčby bronchogenního karcinomu.

Novinky v léčbě NSCLC
L. Havel
Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova
nemocnice, Praha

V klinické praxi převažují pokročilá stadia NSCLC, kde je po-
dání systémové léčby nedílnou součástí multidisciplinárního
léčebného přístupu. V posledních dvou letech se na scéně ob-
jevilo velké množství nových molekul s aktivitou překonávající
dosavadní léčebné postupy. Jsou to zejména nové tyrozinkiná-
zové inhibitory. Pokrok byl též učiněn na poli léčby antiangio-
genní a zejména v oblasti imunoterapie.

Ve svém sdělení autor podává přehled těchto novinek, jejichž
zavedení v řadě případů mění klinickou praxi.

Solitární fibrózní tumory –
méně obvyklé neoplazie
pohrudniční dutiny

Š. Vejvodová1, V. Špidlen1,
P. Mukenšnabl2, G. Krákorová3, 
J. Vodička1

1Chirurgická klinika, FN Plzeň
2Šiklův ústav patologie, FN Plzeň
3Klinika pneumologie a ftizeologie, FN Plzeň

Úvod
Solitární fibrózní nádory (SFT) tvoří heterogenní skupinu pri-
márních pleurálních novotvarů nízké incidence a nejisté bio-
logické povahy původem z mezenchymálních buněk.

Metodika
Autoři prezentují retrospektivní analýzu souboru 21 nemoc-
ných se SFT diagnostikovaných a operovaných v letech 2000–

2015. Jednalo se o 15 žen a 6 mužů, průměrného věku 60,6 roku
a věkového rozmezí 28–70 let. Předoperačně byl morfologicky
ověřen nádor transtorakální biopsií Core jehlou za CT kontroly
u 40 % nemocných. Operačním přístupem byla buď postero-
laterální torakotomie nebo videotorakoskopie. Medián sledo-
vání souboru činil 55 měsíců (1–188 měsíců).

Výsledky
U 9 pacientů bez klinické symptomatologie se jednalo o ná-
hodný nález při rentgenovém vyšetření hrudníku, 12 nemoc-
ných bylo vyšetřováno pro dušnost. Devatenáct nádorů bylo
radikálně chirurgicky odstraněno, třikrát cestou videotorako-
skopie, ve zbývajících případech cestou torakotomie, dva pří-
pady byly shledány pro značný rozsah tumoru inoperabilními.
Histologicky se v 81 % případů jednalo o benigní variantu SFT,
v 14 % o nádory s nejistým biologickým chováním a v 5 % o ná-
dory s maligním potenciálem. U dvou nemocných došlo i přes
původně radikální exstirpaci SFT k jeho recidivě. Jeden ne-
mocný s inoperabilním SFT zemřel čtvrtý pooperační den v dů-
sledku srdečního selhání.

Závěr
Nejpřesnější informaci o biologické povaze a riziku recidivy
SFT podává de Perrotova klasifikace. Zlatým standardem léčby
SFT je jejich radikální chirurgické odstranění, nezbytná je však
další dispenzarizace nemocných pro riziko recidivy nemoci.
Podání a výsledky adjuvantní léčby u recidiv a maligních forem
SFT jsou předmětem diskusí a dalších studií.

První zkušenosti s podáváním
Nivolumabu u nemocných
s nemalobuněčnými 
karcinomy plic

M. Pešek, G. Krákorová, J. Důrová
Klinika pneumologie a ftizeologie, FN Plzeň

Úvod
Imunoterapie nemalobuněčných karcinomů plic s využitím
monoklonální protilátky proti PD-1 receptoru preparátem Ni-
volumab, nabízí další možnost zlepšení kontroly pokročilých
skvamózních a neskvamózních karcinomů plic. Projevy toxicity
Nivolumabu jsou autoimunitně podmíněné.

Materiál a metodika
V rámci programů časného přístupu k léčbě pokročilých skva-
mózních a neskvamózních karcinomů plic hodnotíme toleranci
a bezpečnost léčby Nivolumabem v obou zmíněných progra-

Abstrakta



     KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL Suplementum 1/201660

mech, uvádíme charakteristiky souboru zařazených pacientů,
aktuálně dosaženou frekvenci léčebných odpovědí, jakož i pře-
hled nežádoucích účinků léčby.

Výsledky
Do programů časných přístupů k léčbě Nivolumabem jsme zva-
žovali zařazení 44 nemocných, 22 nemocných se skvamózními
a 20 nemocných s karcinomy neskvamózními.

V souboru nemocných s karcinomy skvamózními zemřeli
dva nemocní dříve, než bylo možné léčbu zahájit, jeden ne-
mocný odmítl léčbu po prostudování informovaného souhlasu.

Léčeno bylo v této podskupině 20 nemocných, 16 mužů a 4
ženy. Léčba byla ukončena u 10 nemocných. Jeden nemocný
zemřel, u šesti došlo k progresi nádoru a u tří nemocných byla
léčba ukončena pro nežádoucí účinky závažného stupně. U tří
nemocných je léčba aktuálně přerušena pro nutnost léčby kom-
plikací, sedm nemocných v léčbě Nivolumabem pokračuje v ob-
dobí 2–8 měsíců, medián doby trvání léčby této skupiny činí
aktuálně 4,5 měsíce.

V souboru nemocných s karcinomy neskvamózními z cel-
kového počtu 20 zařazených nemocných dva nemocní zemřeli
před zahájením léčby, u jedné nemocné nemohla být léčba za-
hájena z důvodu celkového zhoršení stavu. Léčeno je 17 ne-
mocných, 10 žen a 7 mužů. Léčba Nivolumabem byla ukončena
u čtyř nemocných pro progresi nádoru, jedna nemocná zem-
řela, u jednoho nemocného byla léčba ukončena pro gastroin-
testinální nežádoucí účinky třetího stupně. Léčba byla přeru-
šena u dvou nemocných z důvodů řešení nežádoucích účinků
imunoterapie. Doba sledování nemocných je u tohoto souboru
nemocných kratší z důvodu pozdějšího zahájení programu čas-
ného přístupu, pohybuje se aktuálně v rozmezí 1–4 měsíce.

U hodnotitelných nemocných obou programů jsme zatím
zaznamenali sedm parciálních regresí nádorů a u sedmi dalších
nemocných je patrná stabilizace onemocnění.

Z nežádoucích účinků jsme zaznamenali ojediněle projevy
závažnější neurotoxicity, průjmy, pneumonitidy a lichen ruber
planus. U dvou nemocných došlo ke zvětšení podbráničních
mízních uzlin zatím z neobjasněné příčiny, jeden nemocný
zemřel při zahájení léčby na krvácení z plicního nádoru.

Závěr
Pacienti léčení v rámci programu časného přístupu byli obecně
více předléčeni než pacienti v registračních studiích (umožněna
léčba i ve 3.–4. linii), navíc byl umožněn i vstup pacientům s PS
2 (ve studiích jen PS 0,1). Léčba Nivolumabem je bezpečná
a dobře tolerovaná, prokazatelně přináší benefit u některých
nemocných ve druhé i v dalších liniích onkologické léčby. Při
řešení nežádoucích účinků protinádorové imunoterapie je
nutná jak dobrá spolupráce pacientů, tak i zázemí vysoce spe-
cializovaných odborných pracovišť.

Zkušenosti s cílenou léčbou
nemalobuněčného karcinomu
plic na našem pracovišti

Markéta Černovská
Pneumologická klinika, 1. LF UK Thomayerova
nemocnice, Praha

Pokročilá stadia plicního karcinomu patří mezi onemocnění
se špatnou prognózou. Je známo, že v chemoterapii bylo dosa-
ženo léčebného maxima a případná nová cytostatika nebo jejich
nové kombinace pravděpodobně nepřispějí k významnému
zlepšení léčebných výsledků. Terapeutickým trendem v onko-
logii se stává tzv. cílená léčba (targeted therapy), která je indi-
kována na podkladě znalosti určitých molekulárních prognos-
ticko-prediktivních faktorů (biomarkerů), jejichž přítomnost
či absence je prediktorem úspěšné léčby a umožňuje tzv. „léčbu
na míru pacienta“. Na našem pracovišti dle doporučení stan-
dardně testujeme mutace genu EGFR (epidermal growth factor
receptor) a přítomnost mutace EML4-ALK (echinoderm mic-
rotubule-associated protein-like 4-anaplastic lymphoma ki-
nase) , neboť přítomnost těchto odchylek je podmínkou indi-
kace tyrozinkinázových inhibitorů (afatinib, erlotinib, gefitinib)
a inhibitorů ALK (crizotinib, cetirinib) v léčbě pokročilého ne-
malobuněčného karcinomu. Pro indikaci antiangiogenního
léku bevacizumabu nejsou t.č. známy prediktivní molekulární
faktory účinnosti. Aktuální statistické výsledky léčby našich
pacientů nejsou t.č. k dispozici, budou prezentovány ve sdělení
na kongresu.

Biopsie pod USG kontrolou
R. Šimek
Plicní oddělení, Krajská nemocnice T. Bati, Zlín

Úvod
Ultrazvukové vyšetření je neinvazivní zobrazovací metoda, vý-
hodou které je zobrazení v reálném čase. Jednou z možností
použití ultrazvuku v diagnostice je provádění invazivních vý-
konů pod USG kontrolou. Pro ultrazvuk hrudníku jsou do-
stupné struktury hrudní stěny, pleury a lézí naléhajících na
hrudní stěnu.

Metodika
Zpětně jsme zhodnotili všechny biopsie provedené pod USG
kontrolou od června 2010 do března 2016. Při výkonech jsme
použili sonografický přístroj GE Logiq P5, sektorovou 3,5 MHz
a lineární 10 MHz sondu, bioptické jehly Biofeather 14G 10
a 12 cm a 18G 12 cm s odpovídajícími koaxiálními jehlami.
Většina biopsií byla provedena pod přímou kontrolou USG
v reálném čase longitudinálním zobrazením, část biopsií ne-
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přímo a transverzálním zobrazením, všechny biopsie „free
hand“ technikou.

Výsledky
V tomto časovém intervalu jsme provedli celkem 197 bioptic-
kých sezení u 179 pacientů. 18 pacientů absolvovalo opakova-
nou biopsii s odstupem času, u 14 z nich opakování výkonu
vedlo k diagnóze, u 4 opakování k diagnóze nevedlo. Z celko-
vého počtu bioptických sezení bylo 61 žen a 136 mužů, věko-
vého průměru 66 let, nejstaršímu pacientovi bylo 88 let a nej-
mladšímu bylo 29 let. Nejčastěji jsme bioptovali lézi plicního
parenchymu – 154 (78 %) případů, dále léze hrudní stěny 23
(12 %) případů, mediastinum 10 (5 %), ostatní lokality (pleura,
periferní uzlina, podkoží) 10 (5 %) případů. Z maligních pri-
márních nádorů plic jsme diagnostikovali nejčastěji adenokar-
cinom – 23 (12 %), spinocelulární karcinom – 22 (11 %), ma-
lobuněčný karcinom – 6 (3 %). Z ostatních nádorů jsme
diagnostikovali metastázy z jiných orgánů – 23 (12 %), lymfom
– 11 (5,5 %). Z nenádorových onemocnění jsme diagnostikovali
v 10 (5 %) případech pneumonii, v 19 (10 %) nespecifikovaný
zánět, absces/empyém v 6 (3 %) případech, tuberkulózu v 3 (1
%), sarkoidózu v 5 (2 %) případech. Nejčastější komplikací byl
plášťový pneumotorax – 27 (13,7 %), který vyžadoval hrudní
drenáž u 6 (22 %) pacientů. Méně často se vyskytla hemoptýza
– 3 (1 %) případy.

Závěr
Odběr vzorku pod USG kontrolou je relativně rychlá a bez-
pečná metoda diagnostiky periferních plicních lézí, lézí hrudní
stěny a lézí mediastina, které je možné zobrazit sonograficky.
Výhodou sonografie je absence ionizujícího záření, zobrazení
v reálném čase a rychlá diagnostika případných komplikací
(pneumotorax, hemotorax) a jejich následný další management.

Diagnostika a staging pľúcnych
nádorov – EBUS alebo
mediastinoskopia?

R. Rindoš, P. Vítková, P. Vaník, J. Krbec
Kardiocentrum, Nemocnice České Budějovice

Autori na súbore 100 pacientov, ktorí absolvovali endobron-
chiálnym ultrazvukom (EBUS) navigovanú biopsiu pľúcneho
tumoru alebo mediastinálnej lymfatickej uzliny (LU), prezen-
tujú súčasnú výťažnosť tejto metodiky a jej prínos pre pacienta
v procese kompletnej diagnostiky či stagingu pľúcnych malignít
alebo ochorení mediastinálnych lymfatických uzlín. Súčasne
v prezentácii porovnávajú výťažnosť EBUS metodiky s cervi-
kálnou mediastinoskopiou (súbor viac ako 300 pacientov,
krátke video) a diskutujú v závere prezentácie o indikáciách
oboch diagnostických postupov.

Zastoupení hladin cytokinů
v bronchoalveolární laváži
pacientů s fibrotizujícími
idiopatickými intersticiálními
pneumoniemi ve srovnání se
skupinou fibrotizujících
intersticiálních pneumonií
doprovázejících systémová
onemocnění pojiva

M. Kolbeková1, M. Šterclová1, J. Anton1,
P. Paluch1, M. Smětáková2, J. Skibová3,
M. Vašáková1

1Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova
nemocnice, Praha
2Oddělení patologie a národní referenční laboratoř
TSE-CJN, Thomayerova nemocnice, Praha
3IKEM, Praha

Úvod
Fibroproliferativní typ hojení plicní léze je spojován v první
řadě s idiopatickými intersticiálními pneumoniemi (fIIP), ale
také s postižením plicního intersticia doprovázejícího systé-
mová onemocnění pojiva (fIP-SNP). V obou případech může
hojení probíhat pod histopatologickým či radiologickým ob-
razem typu UIP-IPF nebo NSIP. Nicméně není jasné, jakým
způsobem se liší etiopatogeneze hojení plicních lézí v obou pří-
padech. Cílem naší studie bylo porovnat obě skupiny za pomoci
měření hladin cytokinů a procentuálního zastoupení lymfocytů
v bronchoalveolární laváži.

Metodika
Srovnávali jsme dvě skupiny pacientů: 22 pacientů s fIP při

diagnostikovaném systémovém onemocnění pojiva (5 žen a 17
mužů, průměrný věk 68,32±5,38; 17 nekuřáků a 5 kuřáků) a 22
pacientů s fIIP (14 žen a 8 mužů, průměrný věk 61,82±13,0; 10
nekuřáků a 12 kuřáků). Mezi pacienty s fIIP byli 4 pacienti s ra-
diologicko-histopatologickým obrazem fibrotické NSIP a 18
pacientů s obrazem IPF-UIP. Ve skupině s diagnostikovaným
fIP-SNP bylo 12 pacientů s radiologicko-histopatologickým ob-
razem fibrotické NSIP, 9 pacientů s obrazem UIP a 1 pacient
s obrazem AIP. Všichni pacienti podstoupili funkční vyšetření
plic, CT hrudníku s vysokou rozlišovací schopností (HRCT),
bronchoskopii s bronchoalveolární laváží (BAL). V tekutině
získané z BAL (BALTe) bylo stanoveno procentuální zastoupení
jednotlivých buněčných elementů (lymfocytů, makrofágů, eo-
sinofilních a neutrofilních leukocytů). Dále byly v BALTe mě-
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řeny koncentrace receptoru pro interleukin 4 (IL4-R), matrix
metaloproteinázy 7 (MMP7), proteinázami aktivovaného re-
ceptoru 2 (PAR-2), faktoru aktivujícího B-lymfocyty (BAFF)
a tumor nekrotizujícího faktoru α (TNF α) použitím metody
ELISA dle návodu výrobce (Cloud-Clone Corp., USA). Při sta-
tistickém hodnocení souboru jsme použili chí-kvadrát test
v četnostních tabulkách a dvouvýběrový t-test.

Výsledky
Pacienti s fIP-SNP byli signifikantně mladší (61,82±13,0,

p<0,05), ve větším zastoupení ženy (64 % vs. 27 %, p<0,01)
a kuřáci (55 % vs. 23 %, p<0,05). Ve stejné skupině jsme v BALTe
naměřili signifikantně vyšší koncentrace TNF α (3,04±2,19,
p<0,01) a signifikantně nižší koncentrace MMP7 (2,07±1,45,
p<0,05) v porovnání se skupinou fIIP. Nebyl zjištěn signifi-
kantní rozdíl v parametrech funkčního vyšetření plic, procen-
tuálním zastoupení buněčných elementů v BALTe ani v kon-
centracích ostatních sledovaných cytokinů (BAFF, PAR-2,
IL4-R).

Závěr
Signifikantně vyšší koncentrace TNF α v BALTe ve skupině

fIP-SNP by mohla odrážet zánětlivou etiologii systémových ne-
mocí pojiva. Vyšší koncentrace MMP7 v BAL ve skupině fIIP
ve srovnání se skupinou fIP-SNP by mohla na druhou stranu
vypovídat o více vyjádřeném hojení plicní léze fibroproliferací.
Domníváme se, že tyto cytokiny by mohly být v budoucnu ná-
pomocny jako biomarkery při rozlišování mezi fIIP a fIP-SNP
v případě diferenciálně diagnostických nejistot.

Adherence k terapii obstrukční
spánkové apnoe pomocí
kontinuálního přetlakového
dýchání – observační
longitudinální studie

M. Sova, Z. Vališová, M. Hobzová,
V. Kolek
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, LF UP a FN
Olomouc

Úvod
Terapie kontinuálním přetlakovým dýcháním (CPAP) je pova-
žována za nejúčinnější způsob terapie syndromu obstrukční
spánkové apnoe (OSAS). Adherence k léčbě je nezbytnou pod-
mínkou úspěšné léčby, nicméně není zcela jasné, jaké faktory
adherenci ovlivňují nejvíce, zejména zda se liší u pacientů podle
jednotlivých použitých typů masek.

Cíl
Určit faktory, které nejvíce ovlivňují adherenci k léčbě CPAP.

Materiál a metody
Do této observační, longitudinální studie bylo zařazeno 115
pacientů (86 mužů) průměrného věku 59,2±10,8 roků, se
středně těžkým až těžkým OSAS (apnoe-hypopnoe index
AHI>15), u nichž byla indikována terapie CPAP. Všichni paci-
enti byli nastavení na léčbu pomocí autoCPAP. Klinické kon-
troly proběhly měsíc a rok od zahájení léčby. Získaná data byla
následně statisticky zpracována.

Výsledky
Nejčastěji byly použity nosní masky (54,0 %), následované ce-
loobličejovými (35,6 %) a nosními polštářky (10,4 %). Mezi
jednotlivými maskami nebyl prokázán významný rozdíl v ad-
herenci k léčbě po měsíci (p=0,817) ani po roce léčby (p=0,871).
U pacientů s vyšším body-mass index (BMI) (p=0,018) a ob-
vodem krku (p=<0,001) byla signifikantně častěji použita ce-
loobličejová maska. Při porovnání jednotlivých parametrů
OSAS (AHI, Oxygen Desaturation Index, % doby spánku <90%
SpO2, průměrná noční arteriální saturace kyslíkem (SpO2), Ep-
worthské škály spavosti EŠS) nebyla prokázána statisticky sig-
nifikantní korelace s adherencí po měsíci a roce léčby CPAP.

Závěr
Adherence pacientů k léčbě CPAP lze pouze velmi obtížně od-
hadnout. V této studii nebyl nalezen faktor, který by tento pa-
rametr určoval. U pacientů s vyšším BMI a obvodem krku byly
častěji používány celoobličejové masky se stejným efektem na
adherenci jako masky nosní.
Práce byla podpořena grantem IFA_LF_2016_031.

Beta-blokátory a chronická
obstrukční plicní nemoc

M. Sova1, M. Kamasová2, J. Václavík2, E.
Sovová2,3, L. Hajdová1, V. Kolek1

1Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, LF UP a FN
Olomouc
21. interní klinika – kardiologická, LF UP a FN
Olomouc
3Klinika tělovýchovného lékařství
a kardiovaskulární rehabilitace, LF UP a FN
Olomouc

Úvod
Beta-blokátory mají významnou pozici v terapii ischemické
choroby srdeční, arteriální hypertenze i nejrůznějších arytmií.
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O nežádoucích účincích beta-blokátorů na plicní funkce se
stále spekuluje, nicméně poslední data z rozsáhlých studií mluví
o opaku.

Cíl
Představit nejnovější data o používání beta-blokátorů u paci-
entů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN).

Materiál a metody
Systematické review literatury o vlivu užívání beta-blokátorů
na plicní funkce, zejména u pacientů s CHOPN.

Závěr
Beta-blokátory (zejména kardioselektivní) představují skupiny
léčiv, které je možné bezpečně podávat u pacientů s CHOPN.
Dle některých studií dokonce podávání beta-blokátorů snižuje
riziko rozvoje akutní exacerbace.

Práce byla podpořena grantem IFA_LF_2016_031.

Výsledky mutační analýzy genu
pro EGFR a efekt léčby pacientů
s mutacemi EGFR na KNPT FN
Brno v letech 2010–2015

O. Venclíček1, P. Venclíčková1, 
J. Skřičková1, B. Robešová2, 
D. Dvořáková2, S. Richter3

1Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, LF MU
a FN Brno
2Centrum molekulární biologie a genové terapie,
Interní hematoonkologická klinika, LF MU a FN
Brno
3Radiologická klinika, LF MU a FN Brno

Úvod
Příspěvek se zabývá pacienty s nemalobuněčným plicním kar-
cinomem (NSCLC) a výsledky testování na přítomnost mutace
v genu pro epidermální růstový faktor (EGFR), výsledky ná-
sledné léčby pacientů s pozitivní mutací včetně prezentace ob-
razové dokumentace.

Metodika
Pro potřeby sdělení byla zpracována data pacientů Kliniky ne-
mocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno (KNPT) a men-
šího počtu pacientů odeslaných původně z nemocnic v Jihlavě,

Znojmě a Kyjově, kteří podstoupili mutační analýzu genu pro
EGFR v Centru molekulární biologie a genové terapie při In-
terní hematoonkologické klinice LF MU a FN Brno (CMBGT
IHOK) v letech 2010 až 2015.

Výsledky
Na 786 pacientech s NSCLC převážně neskvamózního typu
(510 mužů a 276 žen ve věkovém rozmezí 23 až 87 let, medián
věku 66 let) bylo provedeno celkem 1 040 vyšetření mutace
v genu pro EGFR z histologických i cytologických preparátů.
Pacientů s pozitivní mutací v genu pro EGFR bylo 10,18 %.

Závěr
Výsledky získané ze zpracovaných dat odpovídají procentu po-
zitivních mutací v genu pro EGFR v kavkazské populaci. Většina
pacientů s pozitivní mutací podstoupila léčbu inhibitory EGFR.

Akutní stavy
v pneumoonkologii –
perikardiální výpotek a srdeční
tamponáda

M. Šatánková, O. Venclíček, M.
Tomíšková, J. Skřičková
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, LF MU a FN
Brno

Úvod
Perikardiální výpotek a srdeční tamponáda patří k akutním
život ohrožujícím stavům, se kterými se můžeme v pneumo-
onkologii setkat. Zvýšení intraperikardiálního tlaku následkem
nahromadění tekutiny v perikardu vede k rozvoji srdeční tam-
ponády. Klinickými známkami tamponády jsou dušnost, hy-
potenze, tachykardie, tachypnoe a vymizení srdečních ozev.
Léčba spočívá v urgentním provedení perikardiocentézy.

Metodika
Snahou je zaměření se na mimoplicní problematiku, která ale
v pneumoonkologické praxi není ojedinělá. Byli analyzováni
pacienti s perikardiálním výpotkem, hospitalizovaní na našem
pracovišti za období jednoho roku. Závěrem bude zařazena ka-
zuistika.

Výsledky
V období 1.–31. 1. 2013 bylo na našem pracovišti hospitalizo-
váno 8 pacientů s perikardiálním výpotkem. Jednalo se o 7
mužů a 1 ženu. Průměrný věk byl 62,2let. Převážně to byli fu-
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matoři a exfumatoři v zastoupení histologických diagnóz ade-
nokarcinom, velkobuněčný karcinom, SCLC a sarkomatoidní
karcinom. Ve třech případech došlo k srdeční tamponádě
a u nemocných byla nutná intervence. U všech nemocných byl
perikardiální výpotek zjištěn v úvodu nemoci, pět pacientů bylo
následně léčeno systémovou chemoterapií. Doba přežití od sta-
novení diagnózy byla v průměru 3,5 měsíce.

Závěr
Přítomnost perikardiálního výpotku u pacientů s nádorem plic
je spojena se špatnou prognózou. Srdeční tamponáda může být
prvním projevem nemoci. V případě včasné intervence je tímto
nemocnému dána šance na onkologickou léčbu.

Pentaplicita tumorů –
kazuistika

P. Smičková, J. Kulísková, V. Kolek
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, LF UP a FN
Olomouc

Úvod
Sekvenční výskyt nádorových onemocnění je poměrně častým
jevem souvisejícím s potenciálně karcinogenními způsoby pro-
tinádorové léčby. V některých případech se mohou jednotlivé
nádory objevit ve vysokém počtu, jako v případě pacienta pre-
zentovaného v tomto kazuistickém sdělení, který postupně pro-
dělal pět různých nádorových onemocnění.

Materiál
66letý pacient s bohatou onkologickou anamnézou. Vstupně
Grawitzův tumor ledviny resekovaný v roce 2001, následovaný
adenokarcinomem plic, v roce 2009 řešeným dolní lobektomií.
V roce 2010 adenokarcinom tlustého střeva, 2012 neinvazivní
papilokarcinom močového měchýře a jako poslední v roce 2014
malobuněčný karcinom plic, který postupně progredoval
a v roce 2016 se stal příčinou úmrtí pacienta.

Metodika
Popis případu a rozbor literatury.

Závěr
Sekvenční výskyt takového počtu nádorových onemocnění je
vzácným jevem. Dlouhodobé přežití jednotlivých nádorových
onemocnění dokumentuje zlepšování onkologické péče.

Práce byla podpořena grantem IGA_LF_2016_031.

Výsledky léčby u pacientů
s NSCLC a pooperačně
zjištěným postižením N2 uzlin

P. Horažďovský1, A. Tašková1,
M. Černovská2, V. Hytych1,
M. Vašáková2

1Oddělení hrudní chirurgie, Thomayerova
nemocnice, Praha
2Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova
nemocnice, Praha

Chirurgická léčba je uznávanou léčebnou modalitou nemalo-
buněčného plicního karcinomu (NSCLC) ve stadiu I a II. Léčba
pacientů s NSCLC a s postižením ipsilaterálních mízních uzlin
(stadium IIIa-N2) zůstává stále kontroverzní, především z toho
důvodu, že se nejedná o homogenní skupinu. Mnohé studie
ukazují vliv počtu postižených uzlin, velikosti uzlinových me-
tastáz a vztahu nádorového postižení k pouzdru uzliny na pro-
gnózu pacienta. Dalším faktorem, který by mohl ovlivňovat
prognózu pacienta, je počet postižených skupin mediastinál-
ních uzlin. Postižení pouze jedné etáže je spojováno s lepší pro-
gnózou onemocnění, avšak některé práce tento předpoklad ne-
potvrzují. V současnosti je doporučováno rozlišovat postižení
mediastinálních uzlin na N2a (postižení jedné etáže) a N2b (ví-
ceetážové postižení).

Zjistit N2 postižení je úkolem předoperačního stagingu a na
jeho základě je pak nutné zvolit optimální způsob léčby. Pacienti
s metastatickým postižením mediastinálních uzlin jsou indi-
kováni k multimodální terapii, jejíž součástí může být chemo-
terapie, radioterapie a chirurgická léčba. Volba jednotlivých
modalit a jejich pořadí závisí na rozsahu postižení, typu nádoru
a celkovém zdravotním stavu pacienta. Stále diskutovanou otáz-
kou je, zda pacienty s resekabilním postižením N2 uzlin indi-
kovat v první době k operaci nebo indukční onkologické léčbě.
Mnohé práce ukazují obdobný efekt adjuvantní onkologické
léčby. Tento fakt podporují výsledky léčby pacientů s poope-
račně zjištěným postižením mediastinálních uzlin.

Hodnocení výsledků léčby těchto pacientů bude předmětem
ústního sdělení.

VTS/VATS operace – naše
zkušenosti

V. Hytych, A. Tašková, P. Horažďovský,
Z. Konopa, R. Pohnán, K. Česlarová
Oddělení hrudní chirurgie, Thomayerova
nemocnice, Praha

Videoasistované torakoskopické operace spojují výhody tora-
koskopie a otevřené plicní biopsie a umožňují při dobré indi-
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kaci, šetrné technice a zkušenostech provést jakýkoliv torako-
chirurgický výkon.

Torakoskopie
Torakoskopie umožňuje přímé vyšetření plic, mediastina, brá-
nice a pleury. Cestou torakoskopie byla prováděna také tora-
kokaustika a frenikotomie. Výkon provádíme buď dvouvpicho-
vým torakoskopem Boutinovým nebo jednovpichovým
torakoskopem operačním, dnes nejčastěji videotorakoskopem.
Indikujeme u pleurálních výpotků, pneumotoraxu, neověře-
ných povrchních periferních lézí plic, tumorů parietální a vis-
cerální pleury, bránice a mediastina. Komplikace – krvácení,
pneumotorax, poranění velkých cév, trachey a velkých bronchů,
perikardu, nervus vagus, nervus phrenicus, ductus thoracicus
a bránice.

Torakoskopii popsal v roce 1910 H. C. Jacobeus, když
v místní anestézii zavedl do dutiny hrudní u nemocného s tu-
berkulózou kovový cystoskop.

Otevřená plicní biopsie
Smyslem otevřené plicní biopsie je získat dostatečně velkou část
plicní tkáně, kterou je možno vyšetřit mikrobiologicky, cyto-
logicky, histologicky, imunohistochemicky apod. Největší vý-
hodou je možnost vyšetření plíce pohmatem a tím přesnější
lokalizace místa odběru. V roce 1949 K. P. Klassen, A. J. Anlyan
a G. M. Curtis provedli poprvé otevřenou plicní biopsii u ne-
mocného s difúzním plicním onemocněním.

Volíme axilární, anterolaterální nebo posterolaterální mini-
torakotomii. Plicní tkáň resekujeme klínovitě buď na svorce
nebo staplerem. Indikace – difúzní intersticiální procesy, gra-
nulomatózní plicní procesy, podezření na primární a sekun-
dární zhoubné novotvary plic, periferní plicní léze, bulózní em-
fyzém a pleurální změny, zejména podezření na maligní
postižení pleury. Komplikace – krvácení, pneumotorax, pleu-
rální výpotek, pomalé rozvíjení plíce a empyém hrudníku.

Videotorakoskopie (VTS)
a videoasistovaná torakoskopie (VATS)
Tyto metody nahradily úplně klasickou torakoskopii a Klasse-
novu otevřenou biopsii. VTS umožňuje odebrat dostatečně vel-
kou část plicní tkáně z několika míst, část pleury a mediastinální
uzliny. VATS spojuje výhody torakoskopie s palpací plicní tkáně
cestou minitorakotomie. Indikacemi k VTS jsou pleurální vý-
potky, pneumotorax, tumory pleury, cysty mediastina a medi-
astinální lymfadenopatie. VATS provádíme v celkové anestezii
při separované ventilaci. Minitorakotomií v délce 5 cm vstupu-
jeme do dutiny hrudní pokud možno bez použití rozvěrače.

Podle našich zkušeností lze provést jakýkoliv výkon cestou
VATS. Vedle standardních výkonů lze v jedné době provést
i oboustranné VATS výkony, které nahrazují předchozí široké
explorace obou pleurálních dutin ze sternotomie nebo příčné
torakotomie.

Závěr
Cestou VATS lze provést téměř všechny torakochirurgické ope-
race, ale zejména resekční výkony by měly být vyhrazeny pouze
zkušeným chirurgům s dokonalou orientací topografickou,
jemnou a anatomicky přesnou technikou. Použití staplerů
a klipů není podmínkou.

Literatura
1. Benej, R., Haruštiak, S. at al. Súčasná video-asistovaná chirurgia hrudníka.

Turany: P + M, 2013.
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Update on what´s new in Lung
Transplantation

O. O'Connell

Abstrakt není k dispozici.

Přístup k léčbě retinovaného
hemotoraxu v éře minimálně
invazivní chirurgie

R. Pohnán1,2, Š. Blažková2, V. Hytych2,
A. Tašková2, P. Horažďovský2, M. Ryska1

1Chirurgická klinika, 2. LF UK a ÚVN, Praha
2Oddělení hrudní chirurgie, Thomayerova
nemocnice, Praha

Úvod
Hemotorax je relativně běžnou klinickou situací, která nejčastěji
vzniká v souvislosti s hrudním traumatem či méně často jako
komplikace invazivních zákroků. Díky rozvoji endoskopické
chirurgie v poslední dekádě je možné ošetřit většinu oběhově
stabilních pacientů s hemotoraxem pomocí minimálně inva-
zivních metod.

Cíl sdělení
Autoři prezentují současný přístup k diagnostice a léčbě reti-
novaného hemotoraxu.

Materiál
Série kazuistik dokumentuje nejčastější příčiny, diagnostiku
a možnosti ošetření hemotoraxu.



     

Závěr
Klíčem k efektivní léčbě retinovaného hemotoraxu je promptní
diagnostika a léčba. Díky využití minimálně invazivních metod
je možné elegantně ošetřit zdroj krvácení a zároveň řešit a před-
cházet potenciálním dlouhodobým komplikacím.

Ex vivo perfuze plic
J. Šimonek, J. Pozniak, J. Kolařík, 
D. Myšíková, J. Schützner, R. Lischke
3. chirurgická klinika, 1. LF UK a FN v Motole,
Praha

Úvod
Transplantace plic je zavedená život zachraňující léčebná me-
toda pro pacienty v terminální fázi jejich plicního onemocnění.
Naneštěstí lepším klinickým výsledkům této metody brání tr-
valý nedostatek dárců plic a ve srovnání s ostatními orgánovými
transplantacemi i relativně špatné krátko- i dlouhodobé vý-
sledky, které jsou způsobeny závažným primárním poškozením
štěpu.

Metodika
Ex vivo perfuze plic se ukázala jako moderní technika prezer-
vace plic, která umožňuje přesnější zhodnocení funkce plic
a případné zlepšení kvality jejich funkce.

Výsledky
Metoda ex vivo perfuze plic byla v České republice poprvé pou-
žita v roce 2014 v rámci experimentu na zvířatech. Následně
bylo v roce 2015 a 2016 provedeno pět experimentálních ex
vivo perfuzí plic, které byly předtím vyhodnoceny jako neak-
ceptovatelné pro transplantaci. U čtyř se nám podařilo stabili-
zovat nebo zlepšit jejich funkci. Jedenkrát jsme provedli trans-
plantaci plic po ex vivo perfuzi. Autoři shrnují dosavadní
zkušenosti a hodnotí výsledky této nové technologie prezervace
plic.

Závěr
Ex vivo perfuze plic je revoluční technika hodnocení funkce
plic, která umožňuje v ex vivo podmínkách zhodnotit funkci
plic a případně ji vylepšit. Přínosem metody je jednak zvýšení
počtu dárců plic a dále snížení výskytu primárního selhání
štěpu, který má významný dopad na výsledky přežití pacientů
po transplantaci plic.

Spolupráce hrudního chirurga
a spondylochirurga při řešení
nádorů infiltrujících hrudní
páteř

A. Stolz¹, P. Nesnídal², J. Šimonek¹, 
J. Schützner¹, J. Štulík², R. Lischke¹
¹3. chirurgická klinika, 1. LF UK a FN v Motole,
Praha
²Klinika spondylochirurgie, 1. LF UK a FN Motole,
Praha

Úvod
Tumory zadního mediastina infiltrující hrudní část páteře vy-
žadují multidisciplinární přístup a úzkou spolupráci hrudního
chirurga a spondylochirurga při operační části terapie těchto
nádorů.

Metodika
V letech 2011–2015 jsme ve FN Motol operovali celkem 13 pa-
cientů s nádory infiltrujícími hrudní část páteře, kdy byl nutný
kombinovaný výkon spondylochirurga (resekce těla obratle, la-
minektomie, stabilizace páteře) a hrudního chirurga (torako-
tomie, resekce hrudní stěny, plicní resekce).

Výsledky
Celkem jsme operovali 7 mužů a 6 žen, průměrný věk byl 35
let (14–71 let). Nejčastějším tumorem byl sarkom (n=5; 38 %),
ganglioneurinom (n=3; 23 %), bronchogenní karcinom (n=2;
15 %). Ve dvou dobách jsme operovali 6 pacientů (46 %), v sou-
časnosti operujeme pacienty v jedné době (n=7; 54 %). U všech
pacientů jsme provedli parciální resekci obratlů, průměrný
počet resekovaných obratlů byl 2,3 (1–4). Stabilizace hrudní
páteře s kostní dézou byla provedena u 9 pacientů (69 %). Exs-
tirpaci tumoru s resekcí částí hrudní stěny jsme u tří pacientů
doplnili lobektomií (n=3; 23 %) a neanatomickou plicní resekcí
(n=3; 23 %). Celková třicetidenní a devadesátidenní mortalita
byla 0 %.

Závěr
V případě tumoru infiltrujícího hrudní páteř je en bloc resekce
výkon schůdný a při spolupráci hrudních chirurgů a spondy-
lochirurgů je spojený s nízkou mortalitou. Doporučujeme tento
výkon provádět na základě indikace multidisciplinárního týmu
na specializovaných pracovištích a resekci realizovat v jedné
době.
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Simultánní
torakokardiochirurgické výkony
u polymorbidních nemocných

M. Szkorupa¹, P. Šantavý², Č. Neoral¹, 
J. Chudáček¹, V. Lonský², J. Hanuliak¹
11. chirurgická klinika, LF UP a FN Olomouc
2Kardiochirurgická klinika, LF UP a FN Olomouc

Úvod
Souběžná chirurgická onemocnění srdce a plic jsou poměrně
vzácná. Nejčastěji se jedná o náhodný nález plicního tumoru
u nemocných indikovaných ke kardiochirurgickému výkonu
nebo jsou to nemocní s již diagnostikovanou plicní patologií,
u kterých bylo v rámci předoperačního vyšetření zjištěno vý-
znamné srdeční onemocnění vyžadující kardiochirurgickou
operaci.

Materiál a metody
Řešením u těchto pacientů může být jednak dvoudobá operace
s předností revaskularizačního výkonu nebo kombinovaný
výkon revaskularizace a plicní resekce v jedné době. Nevýhodou
první metody je oddálení plicní resekce a především zátěž dvou
náročných výkonů. Výhodou je možnost volby operačního pří-
stupu a stabilizace ischemické choroby srdeční (ICHS). U kom-
binovaného výkonu stojí na prvním místě výhoda jedné ope-
rační zátěže. Limitem je zde ne zcela standardní operační
přístup a vyšší riziko pooperačních komplikací v závislosti na
heparinizaci a mimotělním oběhu, které však lze eliminovat
použitím jiných metod kardiochirurgického výkonu (off-pump,
minimálně invazivní přímý koronární bypass – MIDCAB).

Výsledky
Na I. chirurgické klinice a Kardiochirurgické klinice FN Olo-
mouc byly v období 2010–2014 provedeny sdružené výkony
u devíti nemocných. Jednalo se o kombinaci revaskularizačních
výkonů a chlopenních náhrad. Z pneumochirurgického hle-
diska se jednalo o pět plicních lobektomií, tři atypické resekce
a jednu enukleaci. Sedm výkonů bylo provedeno ze sternotomie
a dva výkony z anterolaterální torakotomie. U žádného nemoc-
ného jsme nezaznamenali závažnou pooperační komplikaci.

Závěr
Kombinované torakokardiochirurgické výkony jsou možnou
metodou volby u nemocných s nově diagnostikovaným tumo-
rem plíce a současným závažným srdečním chirurgickým one-
mocněním. Z důvodu prevence komplikací je vhodné užití off-
pump (bez mimotělního oběhu) a preference resekce do
rozsahu lobektomie. Neméně důležitá je multioborová spolu-
práce kardiochirurga, hrudního chirurga, pneumologa, kardi-
ologa a anesteziologa.

Principy hrudní drenáže
u zánětlivých pleurálních
výpotků

P. Žáčková
Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova
nemocnice, Praha

Úvod
Léčba zánětlivého pleurálního výpotku je obecně založena na
podání antibiotik a evakuaci výpotku. Za základní terapeutický
postup je dlouhodobě považována hrudní drenáž. Hrudní dre-
náž je invazivní metoda, která bez nutnosti většího chirurgic-
kého zákroku může vyřešit zánětlivý proces v interpleurálním
prostoru a někdy i v plicním parenchymu. V indikovaných pří-
padech by měla být hrudní drenáž provedena co nejdříve.

Metodika
Absolutní indikací hrudní drenáže je přítomnost empyému
a komplikovaný a lokularizovaný zánětlivý výpotek. Bezpečnost
zavedení hrudní drenáže je podmíněna přehlédnutím aktuální
medikace (antikoagulační a antiagregační léčba), kontrolou ko-
agulačních parametrů a pečlivým zhodnocením radiologické
dokumentace. Hrudní drenáži musí vždy předcházet proba-
torní punkce, při níž je volně aspirován pleurální výpotek,
vhodné je předchozí ultrasonografické zaměření, v obtížných
případech pak drenáž pod CT kontrolou. V případě volného
výpotku zavádíme hrudní drén dorzobazálně, lokulární pato-
logické obsahy je nutno drénovat cíleně. Pokud zavedená
hrudní drenáž nevede k dostatečné evakuaci výpotku (u sep-
tovaných a lokularizovaných výpotků), lze evakuaci podpořit
intrapleurální aplikací fibrinolytik, případně zavést cíleně další
hrudní drén. Užívané tenké drény jsou méně traumatizující
a lépe tolerovány, častou komplikací je však jejich obturace a ne-
dostatečná evakuace výpotku, užíváme proto širší hrudní drény
(F20, F24). Aktivní sání považujeme za indikované pouze tehdy,
pokud zavedená hrudní drenáž nevede ke kompletnímu rozvi-
nutí plíce.

Výsledky
Správně vedená komplexní terapie vede u většiny nemocných
k vyléčení bez nutnosti chirurgického výkonu.

Závěr
Dobře zavedený hrudní drén je základní podmínkou úspěchu
léčby. Nezbytnou součástí je trvalá každodenní péče o hrudní
drenáž, sledování funkce hrudního drénu a efektu léčby, inten-
zivní, především dechová rehabilitace, důsledná léčba přidru-
žených onemocnění a dostatečná nutrice.
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Abstrakta

UNIPORTAL VATS – iniciální
zkušenosti v České Republice

J. Škach, P. Hromádka, M. Chrenko,
S. Černohorský
Chirurgické oddělení, Krajská nemocnice, Liberec

Úvod
Metoda UniPortal VATS (video asistovaná torakoskopie jedním
portem) se jeví v současnosti jako nejméně invazivní operační
přístup v hrudní chirurgii, využitelný i pro komplexní plicní
resekce. Metoda se pravděpodobně v nejbližších letech stane
na některých pracovištích dominantní nebo alespoň doplňko-
vou elektivní pro některé typy výkonů.

Metodika
Provedením této metody u prvních nevýběrových 21 pacientů
jsme si ověřili bezpečnost, adaptovatelnost a hlavně výhody
užití metody UniPortal VATS. Naše iniciální zkušenosti jsme
konfrontovali s odbornou literaturou. Při literárním review
jsme nalezli na toto téma přes 300 odborných prací, většinou
kazuistických sdělení nebo menší soubory iniciálních zkuše-
ností. Jen 14 prací se snaží své výsledky metodologicky vyhod-
notit.

UniPortal VATS je metodou vhodnou nejen pro časná stádia
plicních malignit, ale dle světových zkušeností též pro kom-
plexní plicní resekce.

Výsledky
Menší pooperační bolestivost v prvních dnech po operaci
a rychlejší rekonvalescence dominují oproti tradičním torako-
tomickým výkonům. UniPortal VATS má řadu výhod i oproti
standardním torakoskopickým výkonům (kratší pobyt na JIP,
lepší estetický výsledek, méně neuralgií a hypestezií ad.). Ne-
vyžaduje ani iniciální investici pracoviště ani výkon neprodra-
žuje z pohledu spotřebního materiálu.

Závěr
Metoda UniPortal VATS je bezpečná a elegantní. Verze výkonu
bez epidurálního bloku, bez blokády n. vagus, bez zavedení mo-
čového katétru, bez zavedení centrálního žilního katetru se jeví
v současnosti jako strop miniinvazivních možností při anato-
mických plicních resekcích v tzv. konceptu neintubovaného
spontánně dýchajícího pacienta. Metoda plně zapadá do kon-
ceptu fast track chirurgie a je zároveň jejím logickým produk-
tem.

Astma a poezie (dnes nikoho
nezabije)

M. Teřl
Klinika pneumologie a ftizeologie, LF UK a FN
Plzeň

Astma dnes představuje – v konfrontaci s ostatními velkými
tématy pneumologie – dobrou diagnózu.

Autor se v přednášce ilustrující pozoruhodný vývoj astma-
tologie posledních 30 let bude snažit přesvědčit posluchače
o tom, že se dokonce jedná o diagnózu svým způsobem krásnou
– za pomoci paralel z poezie a obrazů klasických i moderních
básníků a malířů.

Omalizumab v klinické praxi –
interaktivní kazuistická sdělení

O. Růžičková Kirchnerová, M. Teřl,
P. Moláčková
Klinika pneumologie a ftizeologie, FN Plzeň-Bory

Omalizumab je humanizovaná monoklonální protilátka odvo-
zená z rekombinantní DNA, která se selektivně váže na lidský
imunoglobulin E (anti-IgE protilátka). IgE protilátky hrají zá-
sadní roli v rozvoji časné fáze alergické reakce, jejich imuno-
modulační účinek je však daleko širší, neboť buněčné receptory
pro IgE protilátky jsou exprimovány na povrchu řady imuno-
kompetentních buněk. IgE protilátka je primárně produkována
plazmatickými buňkami v plicích a kůži a následně rychle vy-
chytávána vysokoafinními receptory FceRI. Mechanismy zpro-
středkované protilátkami IgE mají významnou roli v patofyzi-
ologii alergického zánětu. Omalizumab přerušuje kaskádu
alergické reakce hned na počátku neutralizací funkce IgE mo-
lekuly.

Tento lék je vyhrazen pro pacienty ve věku od 6 let s těžkým
refrakterním astmatem, kde alergie na celoroční alergen/y hraje
významnou roli v obraze nemoci. Každý nemocný s těžkým
astmatem, u něhož se nám nedaří dosáhnout plné kontroly
(jsou dokumentované časté těžké exacerbace, je zvažována či
probíhá systémová kortikoterapie) a u něhož jsme prokázali
celoroční alergii, by měl být odeslán do NCTA centra ke zvážení
indikace této léčby.

Na naší klinice jsme léčbu prvního pacienta zahajovali v roce
2006, léčba byla dosud zahájena u 39 pacientů, u 9 z nich byla
léčba z různých důvodů ukončena, v současné době je aktuálně
léčeno 30 nemocných. Tato kazuistická sdělení si kladou za cíl
na konkrétních pacientech ukázat naše zkušenosti s touto te-
rapií, jednotlivá indikační kritéria, úskalí indikací, efekt léčby,
probrat důvody ukončení terapie a rovněž zmínit i některé pro-
blematické případy.
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Astma, astmatici a astmatologové
v ČR v roce 2015–2016

M. Teřl1, P. Pohunek2, J. Bystroň3

1Klinika pneumologie a ftizeologie, LF UK a FN
Plzeň
2Pediatrická klinika, LF UK a FN v Motole, Praha
3Oddělení alergologie a klinické imunologie, LF UP
a FN Olomouc

Úvod a cíl práce
Česká pneumologická a ftizeologická společnost a Česká spo-
lečnost alergologie a klinické imunologie společně s Českou
iniciativou pro astma iniciovaly na začátku roku 2015 průře-
zovou studii, jejímž cílem bylo zjištění reálné situace v diagnos-
tice a léčbě astmatu v praxích specialistů a následná konfrontace
s aktuálními (mezi)národními doporučeními.

Primárním cílem bylo zjištění farmakoterapeutické reality apřípad-
ných odlišností v terapii mezi alergology a pneumology.

Sekundárními cíli bylo zjištění bližších charakteristik ast-
matiků – především zastoupení alergických vs. nealergických
fenotypů, tíže astmatu a úroveň kontroly nemoci, výskyt ko-
morbidit, demografické ukazatele (věk, vzdělání, povolání)
a kuřáctví.

Metodika
Dotazníková studie. V zájmu reprezentativnosti snaha o zapo-
jení 150 lékařů/zadavatelů dat, geograficky postihujících celou
ČR. Sběr dat ve čtyřech ročních obdobích, začátek jednotlivých
sběrů s předstihem avizován. Každý lékař, účastnící se studie,
vyplňoval konsekutivně 10–15 formulářů. Digitalizaci anony-
mizovaných dat a statistické zpracování provedl Institut bios-
tatistiky a analýz při Masarykově univerzitě Brno.

Výsledky
Do studie se zapojilo cca 50 pneumologů a 55 alergologů, cel-
kem byla sesbírána data/dotazníky od cca 5 000 astmatiků.

Konkrétní výsledky nejsou v době sepsání abstraktu k dis-
pozici a budou prezentovány na sjezdu.

Závěr
Zjištěná data se stanou cenným zdrojem informací o realitě di-
agnostické a terapeutické péče o astmatiky v ČR, jenž naše od-
borné společnosti v tak komplexní formě dosud neměly k dis-
pozici. Stanou se podkladem nejen ke směřování edukačních
aktivit do našich řad, ale i argumentačním nástrojem při jed-
náních s organizátory zdravotnictví, zdravotními pojišťovnami
(odhad nákladné potřebné fenotypické léčby) a Státním ústa-
vem pro kontrolu léčiv.
Projekt studie vznikl za grantové podpory společnosti TEVA Phar-
maceuticals CR, s.r.o.

Význam biomarkerů 
v odhadu efektu terapie
omalizumabem

L. Heribanová
Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova
nemocnice, Praha

Omalizumab, humanizovaná monoklonální anti-IgE proti-
látka, je již od roku 2005 doporučován GINA pro léčbu paci-
entů s těžkým perzistujícím alergickým astmatem, v České re-
publice je dostupný od roku 2008. Ne u všech těchto pacientů
je ale odpověď na léčbu dostatečná. Účinnost omalizumabu je
navíc možné hodnotit nejdříve po 12–16 týdnech léčby, z hle-
diska prevence exacerbací je často nutná ale i podstatně delší
doba. Identifikace potenciálních respondérů před zahájením
léčby omalizumabem za použití běžně dostupných biomarkerů
(např. FeNO, ECP, počet eosinofilů v periferní krvi) by měla
nejen usnadnit výběr kandidátů této biologické léčby, ale při-
nést i úsporu nákladů. Praktický význam těchto biomarkerů
jsme se pokusili retrospektivně zhodnotit u 53 pacientů ús-
pěšně i neúspěšně léčených omalizumabem v našem centru
od roku 2009.

Výsledky studie FLAME – změní
léčbu CHOPN tak jak jsme ji
znali?

V. Kolek

Abstrakt není k dispozici.

KAZUISTIKY
V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL
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Abstrakta

Šestileté zkušenosti s léčbou
ivakaftorem v České republice

L. Fila1,2, L. Valentová Bartáková1,2,
A. Grandcourtová1,2, M. Marel1,
R. Drnek3, A. Bílková2,4, M. Macek Jr.2,5,
P. Dřevínek2,6

1Pneumologická klinika, 2. LF UK a FN v Motole,
Praha
2Centrum cystické fibrózy, FN v Motole, Praha
3Odbor zdravotního pojištění, FN v Motole, Praha
4Pediatrická klinika, 2. LF UK a FN v Motole, Praha
5Ústav biologie a lékařské genetiky, 2. LF UK a FN
v Motole, Praha
6Ústav lékařské mikrobiologie, 2. LF UK a FN
v Motole, Praha

Úvod
Ivakaftor je prvním z kauzálních léků cystické fibrózy (CF). In-
dikován je u nemocných s mutací G551D genu CFTR a dalšími
mutacemi III. a IV. třídy („gating“ mutace). Cílem sdělení je
zhodnocení již šestiletých zkušeností s tímto léčivým prostřed-
kem (Kalydeco).

Metody
Do studie byli zařazeni nemocní s CF v péči Pneumologické
kliniky 2. LF UK a FN Motol léčení ivakaftorem v období 2009–
2015. Plicní funkce a léčba plicního onemocnění během léčby
ivakaftorem byly porovnány s odpovídajícím obdobím před
nasazením léku.

Výsledky
Pět nemocných CF s mediánem věku 28,6 roku (rozpětí 21,4–
35,6 roku) s mediánem FEV1 45 % n. h. (rozpětí 16–85 % n. h.)
bylo zařazeno do studie. Čtyři z těchto pacientů byli rovněž
účastníky klinických studií (STRIVE a PERSIST). Medián roč-
ního poklesu hodnoty FEV1 se snížil z -4,5 na -0,9 % n. h.
(p=0,043). Počty dnů antibiotické léčby a hospitalizací se snížily
o 21 % (p<0,001) a 75 % (p=0,003). Zlepšení a stabilizace plic-
ních funkcí byla patrná po celých šest let léčby. U pacienta s těž-
kou ventilační poruchou došlo během prvních devíti měsíců
léčby po nasazení léku k vzestupu FEV1 o 39 % výchozí hodnoty
(výchozí FEV1 činila 16 % n. h.).

Závěr
Léčba ivakaftorem vedla k dlouhodobému zlepšení a stabilizaci
plicních funkcí a ke snížení počtů dnů antibiotické léčby a hos-
pitalizací. Účinnost byla prokázána i u nemocného s těžkou
ventilační poruchou.

Plicní resekce u cystické fibrózy
v Centru cystické fibrózy ve FN
Motol

L. Fila1,2, L. Valentová Bartáková1,2,
T. Doušová2,3, J. Šimonek4, R. Lischke4

1Pneumologická klinika, 2. LF UK a FN v Motole,
Praha
2Centrum cystické fibrózy, FN v Motole, Praha
3Pediatrická klinika, 2. LF UK a FN v Motole, Praha
43. chirurgická klinika, 1. LF UK a FN v Motole,
Praha

Úvod
Plicní resekce jsou u cystické fibrózy (CF) poměrně vzácným
výkonem. Literárně jsou uváděny pneumonektomie, lobekto-
mie a klínovité resekce z důvodu destrukce plicního paren-
chymu bronchiektáziemi, při pneumotoraxech a hemoptýzách,
při plicních abscesech a historicky výkony na nativní plíci po
jednostranné transplantaci plic.

Metody
Retrospektivně byla zaznamenána data od nemocných CF
v péči Centra CF ve FN Motol, kteří v období 2006–2015 pro-
dělali plicní resekce. Kromě demografických a klinických dat
pacientů byly zaznamenány indikace a komplikace výkonu
a vývoj plicních funkcí v před- a pooperačním období.

Výsledky
Pět nemocných CF s mediánem věku 14,7 roku (rozpětí 10,2–
31,5 roku) a s mediánem FEV1 63 % n. h. (rozpětí 49–84 %
n. h.) prodělali v uvedeném období plicní resekci. Ve dvou pří-
padech byly důvodem atelektatické změny v bronchiektatickém
terénu, v dalších dvou destrukce parenchymu bronchiektáziemi
a ve zbylém perzistující pneumotorax. Dvakrát se jednalo
o horní lobektomii vpravo, dvakrát o horní bilobektomii vpravo
a jednou o horní lobektomii s klínovitou resekcí S6 vlevo. Po-
operačně byly pozorovány tyto komplikace: paradoxní embo-
lizace do mozku při defektu septa síní s následnou kvadrupa-
rézou, pneumonie se sepsí a protrahované thorakalgie. Plicní
funkce po výkonu byly ve dvou případech stabilní, kdežto ve
dvou případech nadále progredovaly a byla nutná provedení
transplantace plic. Nemocná s kvadruparézou je upoutána na
invalidní vozík a spirometrii technicky nezvládá.

Závěr
Plicní resekce jsou u CF prováděny zřídka a pooperační průběh
není ve všech případech příznivý.
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Neregredující pneumonie?
(kazuistika)

P. Paluch, Š. Žbánková, L. Stehlík, 
J. Anton, M. Vašáková
Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova
nemocnice, Praha

Úvod
Charakter plicního postižení u systémové nemoci pojiva (SNP)
může být variabilní a nebývá specifický pro konkrétní typ SNP.
Obvykle se projeví některým z fenotypů idiopatických inters-
ticiálních pneumonií, ale může mít i obraz infekční pneumonie
a pleurálních změn.

Kazuistika
69letý muž, kuřák, bez interních nemocí, byl vyšetřen praktic-
kým lékařem pro zimnice, zvýšené pocení a subfebrilie. Labo-
ratorním vyšetřením krve byla zjištěna leukocytóza a zvýšený
C-reaktivní protein (CRP). Byla zahájena léčba antibiotiky. Ski-
agram a CT vyšetření hrudníku (obrázek 1) prokázal rozsáhlé
infiltrativní změny až charakteru kondenzací s air bronchogra-
mem a drobný fluidotorax vpravo.

Pacient pokračoval v antibiotické léčbě za hospitalizace na
naší klinice. Cílené bronchoskopické odběry a obvyklý mikro-
biologický screening, včetně kultivace hrudního punktátu ne-
odhalily agens. Imunologické laboratorní vyšetření neprokázalo
buněčný ani protilátkový imunodeficit. Pro rozvoj těžkého re-
spiračního selhání a známky septického šokového stavu jsme
pacienta umístili na JIP, kde mu byla poskytnuta komplexní re-
suscitační péče včetně umělé plicní ventilace (UPV).

I přes adekvátní léčbu antibiotiky (zprvu empirická, posléze
cílena již na gramnegativní flóru z dýchacích cest a klostridio-

Obr. 1: Skiagram hrudníku a CT hrudníku na začátku hos-
pitalizace

Obr. 2: Skiagram hrudníku s progresí nálezu

Obr. 3: Skiagram hrudníku při dimisi pacienta
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vou střevní infekci) došlo k dalšímu vzestupu CRP, prokalcito-
ninu a další progresi radiologických nálezů (obrázek 2). Scre-
ening autoprotilátek odhalil zvýšené titry RF, aCCP. Nakonec
až terapie kortikosteroidy v pulzním režimu vedla ke zlepšení
stavu pacienta, regresi změn na skiagramech hrudníku a od-
vyknutí od UPV. Stav jsme uzavřeli jako pneumonitidu v rámci
SNP (revmatoidní artritida). Po dvouměsíční hospitalizaci byl
pacient propuštěn do ambulantní péče (skiagram hrudníku –
obrázek 3).

Diskuse
Cílem předkládané kazuistiky je poukázat na autoimunitní pří-
činu příznaků a nálezů imitujících septický stav u těžké pneu-
monie, kde navíc plicní postižení bylo první a jedinou mani-
festací SNP.

Chronická obstrukční 
plicní nemoc na podkladě
deficitu alfa 1 antitrypsinu 
a možnosti léčby

J. Chlumský
Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova
nemocnice, Praha

Deficit alfa 1 antitrypsinu (AAT), nejčastější genetická porucha
dospělého věku, vede ve své těžké formě často k časnému vývoji
plicního emfyzému. Jeho nositelé trpí rychlým poklesem plic-
ních funkcí a stávají se kandidáty transplantace plic. Mezi při-
bližně 100 genetickými variantami AAT je varianta Z ve svém
homozygotním postavení odpovědná za většinu vyskytujících
se onemocnění. Odhaduje se, že na celém světě je přibližně 3,5
milionů jedinců s tímto deficitem, jejich záchyt je však velmi
malý. Existují různé přístupy k vyhledávání jedinců postižených
deficitem AAT, v České republice je uplatňováno zjednodušené
schéma, doporučující k testování pacienty:
1) s diagnózu CHOPN s malou náloží vykouřených cigaret
2) s diagnózou astmatu spojenou s ireverzibilní bronchiální

obstrukcí
3) s asymptomatickou ireverzibilní obstrukční ventilační po-

ruchou
4) s jaterní cirhózou nejasné etiologie
5) všechny příbuzné pacientů s deficitem AAT

Vyhledávání pacientů začíná měřením hladiny AAT v séru,
norma se (s malými odchylkami danými metodikou) pohybuje
mezi 1,0–2,0 g/l. Hladiny AAT v rozmezí mezi 0,5–1,0 g/l značí
obvykle heterozygotní kombinaci alel, která ve většině případů
neznamená prognostickou odchylku od zdravé populace. Hla-
diny AAT pod 0,5 g/l již obvykle značí těžký deficit způsobený
homozygotní kombinací alel Z. Jedinci s hladinou AAT pod
1,0 g/l pak podstupují genetické vyšetření k určení specifických

alel. K augmentační léčbě jsou indikováni pacienti s CHOPN
s FEV1 30–65 % normy s hladinou AAT menší než 0,5 g/l. Studie
RAPID přinesla jednoznačný důkaz, že pravidelné podávání
alfa 1 antitrypsinu vede ke zpomalení destrukce plicní tkáně
a modifikuje průběh a prognózu onemocnění. Autor podává
zkušenosti z léčby a monitorování pacientů v ČR.

Hepatobiliární onemocnění
vázané na cystickou fibrózu

E. Pokojová1, D. Kindlová1, V. Vrtišová2,
I. Valášková3, J. Skřičková1

1Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, LF MU
a FN Brno
2Interní gastroenterologická klinika, LF MU a FN
Brno
3Oddělení lékařské genetiky, LF MU a FN Brno

Úvod
Cystická fibróza (CF) je vrozené onemocnění vyvolané muta-
cemi genu pro transmembránový regulátor vodivosti (CFTR),
projevující se především chronickým sinopulmonálním one-
mocněním, postižením trávicího ústrojí s poruchou stavu vý-
živy, vysokou koncentrací chloridů v potu a obstruktivní azo-
ospermií.

Metodika
Přehledné sdělení týkající se problematiky hepatobiliárního
onemocnění vázaného na cystickou fibrózu s úzkým zaměře-
ním na typické hepatotoxické mutace CFTR genu, klinické pro-
jevy, moderní možnosti diagnostiky a léčby, možné kontrain-
dikace gravidity, vše z pohledu pneumologa.

Výsledky
CF vázaná hepatopatie se typicky rozvíjí v dětském věku (5–10
let) u 30 % nemocných a v dospělosti se setkáváme s pokroči-
lejšími formami této komplikace. Fokální biliární fibróza jater
až u 10 % pacientů progreduje do stadia multilobulární biliární
cirhózy s typickými projevy jako je jaterní selhání, známky por-
tální hypertenze a krvácení z jícnových varixů. Mezi další formy
hepatobiliárního postižení u CF řadíme jaterní steatózu a cho-
lelitiázu. Léčebně zasahujeme podáním kyseliny ursodeoxy-
cholové (UDCA) v dávce 20 mg/kg/den rozděleně do dvou den-
ních dávek. Progredující postižení je indikací k transplantaci
jater. Jaterní cirhóza se známkami portální hypertenze je limi-
tující u žen s CF zvažujících graviditu.

Závěr
S prodlužující se střední délkou života nemocných s CF se stále
častěji setkáváme i s těžšími formami hepatobiliárního one-

Abstrakta



     KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL Suplementum 1/201674

Abstrakta

mocnění vázaného na CF. Naše sdělení si klade za cíl předložit
ucelený přehled této problematiky, zejména pak současné mož-
nosti diagnostiky a léčby.

Recidivující spontánní
pneumotorax

E. Voláková1, J. Kufa1, V. Kolek1, 
J. Chudáček2

1Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, LF UP a FN
Olomouc
21. chirurgická klinika, LF UP a FN Olomouc

Jako pneumotorax (PNO) označujeme patologické nahroma-
dění vzduchu v pleurální dutině. Rozlišujeme dvě základní sku-
piny – pneumotorax spontánní, kdy k nahromadění vzduchu
dochází bez známé vnější příčiny, druhou skupinu tvoří pneu-
motoraxy vzniklé vlivem vnější příčiny, nejčastěji v důsledku
medicínského zákroku či traumatu.

Někteří autoři vyčleňují ještě jednu samostatnou skupinu
spontánních PNO u mladých žen ve fertilním věku, u kterých
dochází k PNO většinou opakovaně, ve vazbě na menstruační
cyklus. Tento typ PNO bývá označován jako tzv. katameniální.
Pojem katameniální byl poprvé použit Lillingtnem v roce 1972.
Je několik teorií vzniku tohoto typu PNO. Jedna z nich uvádí
jako možnou příčinu hrudní endometriózu.

Sdělení přibližuje danou problematiku na pozadí kazuistik
dvou mladých žen, které jsou v péči naší kliniky a u nichž bylo
dokumentováno několik recidiv pravostranných pneumoto-
raxů, a to i po chirurgickém ošetření. U obou žen byla histolo-
gicky prokázána pánevní endometrióza, obě prodělaly hormo-
nální léčbu.

Recidivující PNO je nejčastějším, nikoli jediným možným
projevem hrudní endometriózy. Mezi další patří hemotorax,
hemoptýza, či přítomnost plicních nodulací. Nálezy jsou v 88–
100 % (dle různých zdrojů) pravostranné. Prezentace se zabývá
terminologií, klinickými projevy, diagnostikou a léčbou hrudní
endometriózy.

Pentaplicita tumorů –
kazuistika

P. Smičková, J. Kulísková, V. Kolek
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, LF UP a FN
Olomouc

Úvod
Sekvenční výskyt nádorových onemocnění je poměrně častým
jevem souvisejícím s potenciálně karcinogenními způsoby pro-
tinádorové léčby. V některých případech se mohou jednotlivé

nádory objevit ve vysokém počtu, jako v případě pacienta pre-
zentovaného v tomto kazuistickém sdělení, který postupně pro-
dělal pět různých nádorových onemocnění.

Materiál
66letý pacient s bohatou onkologickou anamnézou. Vstupně
Grawitzův tumor ledviny resekovaný v roce 2001, následovaný
adenokarcinomem plic, v roce 2009 řešeným dolní lobektomií.
V roce 2010 adenokarcinom tlustého střeva, 2012 neinvazivní
papilokarcinom močového měchýře a jako poslední v roce 2014
malobuněčný karcinom plic, který postupně progredoval
a v roce 2016 se stal příčinou úmrtí pacienta.

Metodika
Popis případu a rozbor literatury.

Závěr
Sekvenční výskyt takového počtu nádorových onemocnění je
vzácným jevem. Dlouhodobé přežití jednotlivých nádorových
onemocnění dokumentuje zlepšování onkologické péče.
Práce byla podpořena grantem IGA_LF_2016_031.

Amyloidóza – nemoc 
mnoha tváří

M. Žurková1, V. Loštáková1,
V. Kolek1, M. Sova1, M. Hobzová1,
T. Tichý2

1Klinika plicních nemocí a TBC, FN Olomouc
2Ústav klinické a molekulární patologie, LF UP a FN
Olomouc

Úvod
Amyloidóza je označení pro patologický stav, při němž se
v různých orgánech hromadí bílkovinná sloučenina zvaná
amyloid, kterou není tělo schopné odbourávat. U vrozené amy-
loidózy jde o genetickou mutaci, mající za následek moleku-
lární změnu některé z bílkovin tělu vlastních. Získaná amylo-
idóza se dělí do dvou základních skupin: primární amyloidóza
(AL amyloidóza) a sekundární amyloidóza (AA amyloidóza),
která může doprovázet jakékoliv chronické zánětlivé onemoc-
nění. Orofaryngeální a tracheobronchiální amyloidóza se
mohou manifestovat jako syndrom obstrukční spánkové
apnoe. Léčba je přísně individuální, je možné odstranění amy-
loidu mechanicky či laserem, eventuálně chirurgické řešení
v kombinaci s kontinuálním přetlakovým dýcháním (CPAP).
Jiná ložiska mohou imitovat nádorové změny a je vždy nutná
mikromorfologická verifikace.
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Metodika
Prezentujeme dvě kazuistická sdělení, dokumentující danou
problematiku.

Výsledky
První kazuistika popisuje případ 78letého muže indikovaného
pro PET/CT pozitivní ložisko l. dx k VATS resekci. Histologicky
potvrzena fokální nodulární amyloidóza pravé plíce, bez zná-
mek systémového postižení. Léčba nebyla indikována. Druhá
kazuistika shrnuje případ 58letého muže, u kterého amyloidóza
významnou měrou přispěla k rozvoji syndromu obstrukční
spánkové apnoe. V minulosti bylo popsáno pouze několik málo
případů, kdy vedlo ukládání depozitů amyloidu k této poruše
dýchání vázané na spánek. Nejefektivnějším způsobem léčby
se zdá být kombinace chirurgického výkonu spolu s terapií pře-
tlakovým dýcháním.

Závěr
K úspěšné léčbě nemocného je nutná nejen mezioborová spo-
lupráce, (ORL specialista, pneumolog, chirurg, internista-he-
matolog), ale také compliance pacienta s léčbou.
Grantová podpora IGA_LF_2016_011

Zdánlivě nejasný případ aneb co
napoví plochý hrudník
a hyperkapnická respirační
insuficience

M. Drösslerová, R. Matěj, M. Vašáková
Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova
nemocnice, Praha
Oddělení patologie a molekulární medicíny,
Thomayerova nemocnice, Praha

Souhrn
Idiopatická pleuropulmonální fibroelastóza (iPPFE) patří mezi
vzácné idiopatické intersticiální pneumonie. Je charakterizo-
vána pleurální a v parenchymu subpleurální fibrózou a/nebo
elastózou. Predominantně postihuje horní plicní laloky s ná-
sledným postižením celé plíce. Etiologie a patofyziologie není
zcela známá. Mezi typické znaky patří plochý hrudník (platyt-
horax) a časem vznikající hyperkapnická respirační insufici-
ence. Diagnóza bývá stanovena syntézou klinických, radiolo-
gických a histopatologických nálezů. Onemocnění má zpravidla
progredující průběh. Konečným řešením je transplantace plic.
Účinný lék zatím není k dispozici.

Kazuistika
Naší pacientkou byla 41letá lékařka (kardiochirurg), nekuřačka
se zálibou v čínských bylinách. V dětství měla asthma bronchi-
ale, kortikoidy neužívala.

Na HRCT hrudníku byly patrné subpleurálně lokalizované
konsolidace klínovitého tvaru se ztluštěním pleury. Pacientka
udávala rekurentní bronchitidy, ztrátu váhy, bolesti na hrudi
zhoršující se v inspiriu a dušnost. Měla astenický habitus, plochý
hrudník. Laboratoř odhalila sideropenickou anemii. Spirome-
tricky dominovala těžká redukce vitální kapacity s těžkým sní-
žením transferfaktoru.

Provedli jsme bronchoskopické vyšetření. Tekutina získaná
bronchoalveolární laváží (BALTe) v diferenciálním počtu ob-
sahovala alveolární makrofágy a 36 % lymfocytů, cílené odběry
na BK byly negativní. Zvažovali jsme exogenní alergickou al-
veolitidu (lymfocytóza v BALTe), posttuberkulózní změny a az-
bestózu (anamnesticky byla bez expozice). Ze specifických IgG
byly zvýšeny titry proti plísním, autoprotilátky bez signifikant-
ního zvýšení.

Následovala VATS biopsie. Histopatologický obraz fibrózy
byl ovšem nespecifický. Uvažovali jsme o systémovém onemoc-
nění pojiva. To později vyloučil revmatolog. Komplikací zá-
kroku byl perzistentní apikální pneumotorax s drenáží a ná-
slednou redrenáží.

Esofagogastroduodenoskopie (sideropenická anemie) od-
halila celiakální sprue. Bezlepkovou dietu pacientka dodržo-
vala. Kvůli značně zhoršeným plicním funkcím jsme indikovali
léčbu kortikosteroidy, ty odmítla užívat. Ztratila se ze sledo-
vání.

Do naší ambulance opět dorazila za dva roky. Došlo k rozvoji
hyperkapnické respirační insuficience. Na kontrolním HRCT
hrudníku byla patrná progrese (výraznější klínovité konden-
zace, zesílení pleury). Vzhledem ke klinickým nálezům, pleu-
rálním změnám a predominantnímu postižení horních plicních
laloků jsme začali uvažovat o iPPFE.

Náš multidisciplinární tým požádal o 2. čtení původního bi-
optického vzorku plíce. Výsledkem revize histopatologického
nálezu při použití barvení na elastická vlákna byla zjištěna de-
pozita elastiky ve ztluštělé pleuře a v subpleurálních oblastech
plicního parenchymu. Celkový obraz odpovídal iPPFE. Indi-
kovali jsme DDOT (dlouhodobá domácí oxygenoterapie), byla
zahájena vyšetření k zařazení na čekací listinu před transplan-
tací plic.
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Bronchiální adenom z buněk
slinných žláz

P. Horažďovský1,
V. Hyt ych1, M.Vašáková2, A. Tašková1,
Z. Konopa1, K. Bláha3

1Oddělení hrudní chirurgie, Thomayerova
nemocnice, Praha
2Pneumologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova
nemocnice, Praha
3Plicní oddělení, Oblastní nemocnice Kolín

Benigní tumory z buněk slinných žlázek je skupina neobvyklých
nádorů zahrnující adenom z bronchiálních žlázek, pleomorfní

adenom, monomorfní adenom, myoepitheliom a onkocytom.
Nejčastější lokalizace je ve slinných žlázách, bronchopulmo-
nální lokalizace je vzácná.

Adenom z bronchiálních žlázek je benigní, exofyticky ros-
toucí tumor z tracheobronchiálních seromucinózních žlázek.
Bývá lokalizovaný centrálně v dýchacích cestách, medián vý-
skytu je 52. rok života u mužů i žen. Klinicky se může projevovat
hemoptýzou nebo opakovanými infekty při obstrukci bronchu.
Endobronchiální terapie je při příznivém uložení nádoru
možná, ale doporučována je chirurgická resekční léčba s ma-
ximálním možným šetřením parenchymu.

V ústním sdělení prezentujeme kazuistiku 31leté pacientky
s bronchiálním adenomem z buněk slinných žláz řešeným lo-
bektomií.


