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V tomto čísle přenechám prostor Editorialu textu mého redakčního kolegy, magistru Karlu Víznerovi, 
který se zamýšlí nad „fungováním“ České pošty.

Klára Krupičková
šéfredaktorka

Dnes podáte, zítra ztratíme

Chybu občas udělá každý. Pokud je člověk slušný, za chybu se omluví. A pokud je i rozumný, z chyby se poučí. Vím to, omlouval
jsem se mnohokrát. Mnohokrát mne chyba pěkně bolela, protože bez nápravy to nejde…

Ale stejně jako opakovaný vtip, není vtipem, tak i chyba, pokud se opakuje, není chybou, ale blbostí, jak říká lidové přísloví.
V případě, že opakovaně chybuje člověk, někdy jste bezmocní. Nic si nezastírejme, někteří lidé prostě hloupí jsou.

Stejně tak bezmocný si poslední dobou docela často připadám v případě České pošty. Kdo někdy využíval poštovní služby
v širším měřítku, ví, že prostě musí počítat s tím, že část zásilek není doručena nebo se prostě ztratí. Co je však mnohonásobně
horší než tento fakt, je skutečnost, že Česká pošta prostě není schopna se ze svých chyb poučit a své pracovní procesy napravit. Je
to škoda, protože řada problémů, se kterými jsem se poslední dobou setkal, je dána jen šlendriánem a nepořádkem a to by napravit
šlo.

Za všechny snad jen dva lehce úsměvné příklady z posledních dní. Příklad první, „Zlobivý adresát“. Poštovní doručovatelé
neradi tahají těžké brašny. Najdou se i takoví, kteří si zjednoduší život tím, že se s nimi prostě netahají a než aby nesli časopis do
poštovní schránky adresáta, prostě jej vrátí s poznámkou „adresát nepřevzal“. Nejde o doporučenou zásilku, takže chudák adresát
ani „převzít“ (tedy dojít si pro něj na poštu) nemůže, protože o něm neví… Stává se nám to opakovaně, a když takový časopis
pošleme podruhé, většinou příslušný pošťák pochopí, že ho donést prostě musí a výtisk adresátovi dojde. Česká pošta dostane
znovu zaplaceno, ale dělat se s tím nic nedá, protože konkurence bohužel neexistuje. Bereme to jako výpalné a platíme.

Pokaždé, když rozesíláme nové číslo časopisu, jde o několik tisíc zásilek. Do adresáře se obvykle přidává jedna takzvaná „testovací
adresa“ na 1 000 adres předplatitelů. Jde o adresu naší redakce, domácí adresu některého z redaktorů apod. Máme tak možnost
zjistit, kdy a v jakém stavu jsou časopisy doručeny. S posledním číslem časopisu se České poště podařil opravdu mistrovský kousek.
Časopis poslaný na mou vlastní adresu se mi po třech týdnech od odeslání vrátil do nakladatelství s poznámkou, „adresát nepře -
vzal“. Jsem to ale zlobivý adresát.

Příklad druhý, „Balíček z Bali“. Objednali jsme zboží z e-shopu z daleké Asie, z ostrova Bali. Když po měsíci nic nedorazilo,
začal jsem pátrat. Zjistil jsem, že za týden doletěl z exotických krajů až do Prahy a tam zmizel v útrobách České pošty. Pátrání při-
pomínalo pohádku o kohoutkovi, který postupně hledá pomoc u všemožných zvířátek tak dlouho, až jeho milovaná slepička umře.
Moje pátrání skončilo telefonátem u anonymního pána z jakéhosi tajuplného oddělení, kterému volala vedoucí naší poštovní po-
bočky: 

„Pane kolego, klient pátrá po balíčku z Bali, prý by mohl být zatoulaný u vás. Je tomu tak?“
„No možné to je.“ 
„A mohl byste se podívat do počítače, zda jej tam nemáte?“
„Nejsem u počítače.“
„A nemohl byste si to napsat na papírek a podívat se až u něj budete?“
„Nemám tužku.“

V takových chvílích občas trochu ztrácím optimismus, že s Českou poštou bude někdy lépe. Ale někdy se můžete poučit i z chyb,
které nejsou vaše vlastní. Takže pokud Vám nedojde číslo časopisu, neváhejte a napište nám do redakce. Pošleme Vám bez ptaní
a účtování náhradní výtisk. A pokud chcete, aby Česká pošta lépe fungovala, věnujte jí, prosím, tužku.

S přáním krásného podzimu a babího léta

Karel Vízner
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Souhrn
V kazuistice informujeme o případu mladé pacientky s plicní formou sporadické lym-
fangioleiomyomatózy (LAM), nevyléčitelném a progredujícím onemocnění. Nemocní
s LAM jsou primárně v péči plicních specialistů. Onemocnění s sebou přináší mnoho
průvodních komplikací, které vyžadují opakovanou chirurgickou péči, nezbytné je an-
gažování i samotného pacienta. Léčeny jsou zejména komplikace vycházející z destrukce
plicního parenchymu, nicméně potenciálně kauzální léčba je již k dispozici.

Onemocnění je charakteristické opakovanými pneumotoraxy, pleurálními výpotky
a formací mnohočetných cyst plic. V následujícím textu popisujeme několik let sledování
a léčby komplikací u pacientky s LAM, která dospěla až do zařazení ke sledování trans-
plantačním centrem FN Motol v Praze. Na kazuistickém sdělení prezentujeme námi do-
poručovaný diagnostický a terapeutický plán jak u pacientek s prokázanou LAM, tak
u pacientů, u kterých by mohla být tato nemoc zvažována.

Summary
From renal colic to the lung transplantation
In this case report we present a young woman with lung form of sporadic lymphangio-
leiomyomatosis (LAM). This disease is incurable and tend to progress. Patients with
LAM are primarily observed by a lung physician. LAM is characterised by complications
that tend to occur repeatedly and need to be surgically treated. Involvement of patient
himself as well is a necessity. Complications due to lung tissue destruction are a challen-
ging problem in managing patient with LAM, however potential treatment is already
available. Recurrent pneumothoraces, pleural effusions and cysts formation are distinctive
for LAM. In further text we mention several years of treating young woman with LAM
whose disease reached over watch of lung transplant centre. We present our recommen-
dations for diagnostic and therapeutic plan for female patients with proven LAM and for
all patients in which this disease may be assumed.

Čan, V., Doubková, M., Hanke, I. Od renální koliky k transplantaci plic. Kazuistiky v alergologii,
pneumologii a ORL 12, 4: 4–7, 2015.
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Od renální koliky 
k transplantaci plic

Úvod
Plicní forma sporadické lymfangioleiomyomatózy (S-LAM)
představuje vzácné onemocnění, které postihuje výlučně ženy
mladého a premenopauzálního věku s mediánem kolem 35.
roku života. Je to geneticky podmíněné progredující onemoc-
nění, které moderní medicína nedokáže vyléčit. Podstatou je
mutace v genu TSC (tuberous sclerosis complex), jejímž výsled-
kem je abnormální proliferace atypických buněk hladké svalo-
viny (LAM buněk) do okolí, jeho infiltrace a destrukce. Preva-
lence S-LAM se předpokládá kolem 1–5/1 000 000 žen a celkem
je registrovaných celosvětově kolem 2 000 žen s S-LAM. Je
známa i forma asociovaná s komplexem tuberózní sklerózy
(TSC-LAM), tato ale není klinicky tak závažná. Onemocnění
se projevuje opakovanou dušností s kašlem, bolestí na hrudi,
recidivujícími pneumotoraxy a pleurálními výpotky, které pro-
vázejí pacientku po celou dobu péče.

Kazuistika
Chirurgická klinika FN Brno se podílela na léčbě tří pacientek
s LAM. Jedna z nich zasluhuje, vzhledem k závažnosti nemoci
a spektru pneumochirurgických výkonů, které podstoupila,
naši pozornost. Na jednom případu se dají demonstrovat téměř
všechny dosud používané chirurgické metody léčby komplikací
S-LAM, forem podpůrné léčby a sledování.

Pacientka byla ve 23 letech věku přijata na Urologickou kli-
niku FN Brno pro kolikovité bolesti břicha a zad vlevo. Ultra-
zvukově byla popsána hypotonie dutého systému levé ledviny,
která měla nepravidelný tvar. Intravenózní urografie a cysto-
skopie ale prokázala volnou drenáž a atypický proximální ure-
ter, pravděpodobně odtlačen expanzivním procesem. V rámci
předoperační přípravy k cystoskopii byl proveden prostý sní-
mek plic, kde nebyla zjištěna patologie. Stav byl zklidněn, vzhle-
dem k možnosti expanzivního procesu v dutině břišní bylo pro-
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vedeno CT vyšetření břicha. V anamnéze pacientka neudávala
žádné dechové nebo neurologické potíže.

Následně provedené CT břicha prokázalo v levém retrope-
ritoneu hypodenzní útvar 11x9x4 cm velký, kraniálně disloku-
jící levou ledvinu (obr. 1). Retrokaválně vpravo byla popsána
podobná masa velikosti 2x2 cm. V doplněné anamnéze paci-
entka zmínila proběhlé zimnice a třesavky, které po antibiotické
terapii ustoupily. Diferenciálně diagnosticky byl zvažován lym-
fom. Sérologicky byly vyloučeny infekční virová onemocnění
a zoonózy.

Obr. 1: Expanze levé ledviny (vlevo). První CT hrudníku 
pacientky (vpravo)

K ozřejmění etiologie procesu byl naplánován chirurgický
odběr vzorku z tumoru. Laparoskopicky byl infiltrát nalezen,
při odběru biopsie ale došlo k výtoku značného množství lym-
fatické sekrece a neutichajícímu krvácení, proto byla operace
konvertována v klasickou laparotomii. Vzorek byl odeslán k hi-
stologickému zpracování. Patolog potvrdil LAM (interanasto-
mózující fascikly hladkosvalových buněk oddělené lymfatic-
kými kanály, byl přítomný marker hladké svaloviny a HMB 45
(human melanoma black), monoklonální protilátka, reagující
proti antigenu vyskytující se v buňkách melanomu). K vylou-
čení plicního postižení bylo doplněno HRCT hrudníku, kde
byl shledán normální nález (obr. 1).

Po dvou letech byla při radiologických kontrolách zjištěna
progrese retroperitoneálního infiltrátu s útlakem vývodného
systému levé ledviny, proto byla provedena jeho exstirpace.
Tento infiltrát byl palpačně měkký, elastický, s přítomnou fluk-
tuací, od okolí dobře ohraničený, s výtokem lymfatické sekrece.

Po roce byly patrny na PET/CT první difuzní cystické změny
na plicích.

Dechové potíže nastoupily po dalších třech letech (8 let od
zjištění retroperitoneálního procesu). Pacientka pozorovala tři
týdny trvající dušnost při chůzi do kopce. Prostý snímek hrud-
níku prokázal 5 cm velký pneumotorax. CT hrudníku potvrdilo

pneumotorax (PNO) a difuzní cystickou přestavbu plic (obr.
2). Pacientka byla přijata na Kliniku nemocí plicních a tuber-
kulózy Fakultní nemocnice Brno. Na prostém snímku plic již
byla patrna akcentace intersticiální plicní kresby (obr. 2).

Hrudní drenáží levostranného PNO se po třech dnech ak-
tivního hrudního sání plíce rozvinula. Po svedení pod vodní
zámek však došlo k recidivě PNO vlevo, proto byla hrudní dre-
náž převedena opět na aktivní. Při opětovném zrušení aktivního
sání levá plíce opět kolabovala, proto byl přidán druhý hrudní
drén. Následně se již plíce rozvinula a tento stav byl zachován
i po odstranění drénů.

Za měsíc od propuštění z plicní kliniky došlo k recidivě le-
vostranného PNO šíře 4 cm. Pacientka byla přijata na Chi-
rurgickou kliniku FN Brno. I při recidivě PNO nebyla u pa-
cientky přítomna klidová dušnost, proto byl hrudník
ponechán bez drenáže. Vzhledem k postižení plicního paren-
chymu a opakovanému PNO byla naplánována torakosko-
pická revize. Peroperačně byly patrné difúzní cystické změny
plíce, byla provedena atypická resekce dvou pendulujících bul
a doplněna mechanická pleurodéza viscerální a parietální ple-
ury. Po operaci byl ale zjištěn nález PNO i vpravo. Proto byl
zaveden třetí hrudní drén zprava (2x drén zleva při operaci)
a všechny drény byly napojeny na aktivní hrudní sání. Další
průběh proběhl bez plicních komplikací, drény byly po stan-
dardní péči úspěšně vytaženy a pacientka byla propuštěna do
domácího sledování.

Pacientka byla za další měsíc opět přijata na Chirurgickou
kliniku, tentokrát došlo k recidivě pravostranného 16 mm vel-
kého PNO. Podobně jako při recidivě levostranného PNO byla
provedena pravostranná mechanická pleurodéza s hladkým
pooperačním průběhem.

Za dva měsíce po propuštění ale vznikl 5 cm velký PNO
vpravo. K jeho rozvoji došlo i přes iniciálně úspěšnou pleuro-
dézu pravé plíce před měsícem. Tato recidiva PNO byla zvlád-
nuta konzervativně pomocí hrudní drenáže. Na vstupním RTG
jsou vidět jemné srůsty pravé plíce k parietální pleuře (obr. 3).

Obr. 3: Zadopřední snímek hrudníku. Vpravo hrotový PNO
(5 cm), srůsty pravé plíce k hrudní stěně

Poslední recidiva pravostranného PNO se vyskytla po měsíci
od předcházející drenáže. Provedena byla opětovná torakosko-
pie s ablací plicních bul a mechanickou pleurodézou. Poope-
rační průběh byl bez komplikací. Došlo k rozvinutí plicního
parenchymu. Tento stav trvá dosud.

Pacientka je v současné době pravidelně sledována v poradně
KNPT FN Brno. Je léčena hormonální léčbou, progesteronem
ve formě depotního přípravku, který je aplikován intramusku-

Obr. 2: CT s četnými cystami a pneumotoraxem (vlevo) a ča-
sově odpovídající zadopřední snímek hrudníku (vpravo)
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lárně jednou za 4–6 týdnů. Dušnost je dobře zvládána inhalací
krátkodobých a dlouhodobých bronchodilatancií. V plánu je
léčba sirolimem (inhibitor mTOR – target of rapamycine), který
představuje možnost zastavit aktivační metabolickou kaskádu
nemoci a je potenciálně kauzálním lékem v léčbě LAM.

Spirometrické vystření ukazuje obstrukční ventilační poru-
chu mírného stupně se středně sníženou difuzní kapacitou
plicní. Vyšetření krevních plynů svědčí pro hypoxemickou re-
spirační insuficienci mírného stupně. Ve srovnání s předchozím
vyšetřením došlo za 6 měsíců ke snížení FEV1 o 13 %. Echo-
kardiografie srdce neprokázala morfologickou ani funkční vadu
srdce nebo plicní tepny. I přesto, že pacientka nejeví známky
neurologického postižení, byl odeslán materiál ke genetickému
vyšetření a vyloučení tuberózní sklerózy. Další komplexní kli-
nická kontrola proběhne vzhledem k stabilizovanému stavu za
6 měsíců.

Pacientka byla vyšetřena v transplantologické poradně FN
Motol jako možná budoucí kandidátka transplantace plic. Kli-
nický stav, kdy v současnosti není klidová dušnost, ani dušnost
při mírné fyzické aktivitě neindikuje transplantaci plic.

Diskuse
Lymfangioleiomyomatóza je vzácné multisystémové onemoc-
nění, které se vyskytuje sporadicky nebo je spojováno s tube-
rózní sklerózou. Diagnostika nemoci je poměrně jednoduchá,
ale bez prvotního impulzu může trvat roky, než je potvrzena
diagnóza LAM. Při podezření na LAM je potřeba doplnit
HRCT, kde lze prokázat charakteristický nález mnohočetných
cyst. Diagnóza je stanovena histologicky a/nebo kombinací ana-
mnézy a charakteristického nálezu na HRCT hrudníku.

Do nedávné doby byla LAM definována jako fatální one-
mocnění mladých žen. V současné době můžeme ovlivnit
a zpomalit progresi nemoci, kontrolovat a léčit komplikace, ale
LAM je stále onemocnění nevyléčitelné. Pacientkám způsobuje
značné fyzické, ale i psychické trápení. Je proto nutné, a to i přes
nízkou incidenci této nemoci, na ni myslet. Jedná se především
o pacientky s opakující se dušností, s opakovanými pneumo-
toraxy a chylotoraxy. Nemocní s opakovanými recidivami PNO
by měli být léčeni chirurgicky. Pokud nevykazují akutní de-
chové potíže, je možno vyhnout se hrudní drenáži a revidujeme
hrudník torakoskopicky. To nám umožní aspekcí zhodnotit
stav plicního parenchymu, resekovat objemné emfyzematózní
buly, pokud jsou přítomny a provést mechanickou pleurodézu.
Provedená pleurodéza není kontraindikací následné transplan-
tace plic, v jejím důsledku ale může dojít k vyšším pooperačním
krevním ztrátám při transplantaci.

Léčba chylotoraxu spočívá v aktivní drenáži, parenterální
výživě nebo enterální výživě s vyloučením tuků v potravě. Je
možno perorálně podávat tuky se středně dlouhým řetězcem
mastných kyselin. Tyto nejsou do organismu vstřebávány cestou
lymfatického systému, a proto se nepodílejí na rozvoji chylo-
toraxu.

U pacientek s LAM je třeba myslet na to, že estrogeny akce-
lerují průběh onemocnění. Proto je podávání estrogenů ve
formě antikoncepce či substituce nevhodné. Gravidita a s ní

spojená expozice organismu estrogeny rovněž zhoršuje průběh
nemoci a může být i impulzem prvních projevů nemoci. Proto
je nezbytně nutné pacientku s LAM poučit o následcích pláno-
vané gravidity. Nyní kromě hormonální léčby, máme možnost
i léčby inhibitory mTOR (target of rapamycine), sirolimus neboli
rapamycin, které zatím nejsou rutinně používány v klinické
praxi, ale u nemocných s angiomyolipomy a poklesem plicních
funkčních ukazatelů by měly být zvažovány jako léčebná mož-
nost.

Plná lékařská péče, citlivý přístup, ale i osobní podpora rodin
žen s LAM je na jejich strastiplné cestě nezbytně nutná.

Závěr
V kazuistice jsme demonstrovali, jak komplexní a náročná je
léčba této vzácné nemoci. Podílejí se na ní specialisté z oblasti
hrudní chirurgie, pneumologie, onkologie i radiologie. U zmi-
ňované pacientky byly využité prakticky všechny dostupné chi-
rurgické metody léčby a z počtu recidiv potíží je patrné, že
toto onemocnění je obtížně zvladatelné i při dodržení všech
indikačních kritérií a technických aspektů léčby. Zajímavé je,
že první příznaky nemoci vycházejí z dutiny břišní, aniž by
byly známky postižení plicního parenchymu. První patologie
plicního parenchymu bylo popsáno až za tři roky od stanovení
diagnózy LAM a první dechové potíže nastoupily až za dalších
6 let.
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Souhrn
Kazuistika popisuje efekt biologické léčby omalizumabem u 63leté pacientky s těžkým
perzistujícím asthma bronchiale. Astma bronchiale jí bylo diagnostikováno v roce 1987,
od začátku hodnoceno jako těžké perzistující, léčba omalizumabem probíhá od září 2009
dosud.

Summary
Treatment of patient with severe persistent asthma biologic therapy with omalizumab
The case report describes the effect of biological treatment omalizumab in a 63-year-old
patient with severe persistent asthma. Bronchial asthma was diagnosed in 1987, from the
beginning classified as persistent severe, treatment with omalizumab runs from Septem-
ber 2009 until the present time.

Klosová, J. Léčba pacientky s těžkým perzistujícím asthma bronchiale biologickou léčbou omalizu-
mabem. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 12, 4: 8–10, 2015.
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Léčba pacientky s těžkým perzistujícím asthma
bronchiale biologickou léčbou omalizumabem

Úvod
Asthma bronchiale je chronické zánětlivé onemocnění dýcha-
cích cest, které je spojeno s jejich generalizovanou, variabilní
obstrukcí a hyperreaktivitou různého stupně. Asthma bronchi-
ale postihuje 300 000 000 lidí celosvětově, 500 000 lidí v České
republice (Kašák 2007), 21 % dospělých astmatiků má těžké
perzistující astma (Masoli et al. 2004), obtížně léčitelným ast-
matem (OLA) trpí cca 5 % pacientů s asthma bronchiale (Cha-
kir et al. 2002).

Nekontrolované astma má vysokou spotřebu lékařské péče.
Těžké perzistující nekontrolované astma ve srovnání s kontro-
lovaným má třikrát vyšší náklady na lékařskou péči (Dolan et
al. 2004). Pacienti s obtížně léčitelným astmatem (OLA) spo-
třebovávají až 50 % finančních a lidských zdrojů léčby asthma
bronchiale, jejich léčba je až šestkrát nákladnější ve srovnání
s léčbou pacientů s lehkým perzistujícím asthma bronchiale
(Kašák 2002; Wenzel 2003).

Obtížně léčitelné astma lze zjednodušeně definovat jako ne-
možnost dosažení a udržení kontroly nad astmatem při dodr-
žování režimových opatření a řádné, minimálně šest měsíců
trvající komplexní léčby, jejíž součástí je celé spektrum antiast-
matické terapie včetně vysokých dávek inhalačních kortikos-
teroidů a je splněna podmínka, že pacient je sledován specia-
listou. Tito pacienti trpí každodenními příznaky astmatu.

Od roku 2005 GINA (Globální iniciativa pro astma) dopo-
ručuje podávání monoklonální protilátky proti IgE (omalizu-
mab) pro pacienty s nekontrolovaným těžkým perzistujícím
astmatem a alergickým IgE mediovaným fenotypem. Omali-
zumab patří do skupiny preventivních antiastmatik, protože
zlepšuje dlouhodobou kontrolu nad astmatem společně se sní-
žením spotřeby záchranné medikace a perorálních kortikoste-

roidů. K léčbě jsou indikováni pacienti s hladinou IgE (imu-
noglobulinu E) mezi 30–1 500 IU/ml, pozitivními specifickými
IgE nebo prick testy na alespoň jeden celoroční alergen s kli-
nicky stále trvající významností alergické reakce, FEV1 (usi-
lovný expirační objem za 1 sekundu) pod 80 % a minimálně
dvěma dokumentovanými exacerbacemi s nutností podání
kúry systémových kostikosteroidů nebo zvýšení stabilní udr-
žovací dávky systémové kortikoterapie na tři dny a více v po-
sledním roce. Za celoroční (a neodstranitelné) se považují pře-
devším alergeny roztočů, plísní a za určitých podmínek
i některých zvířat (kočka, pes). V České republice je omalizu-
mab podáván na některých pracovištích Národního centra pro
těžké astma. Léčbu i indikuje alergolog a klinický imunolog
spolu s pneumologem z centra (Sedlák et al. 2014).

Kazuistika
Pacientka, 63letá, vedoucí školní jídelny, která má v osobní ana-
mnéze těžké perzistující asthma bronchiale, aspirin senzitivní
syndrom, perzistující rýmu a perzistující konjunktivitidu. Po
konzumaci lískových a vlašských ořechů, arašídů, čaje s ibiškem,
mátou a heřmánkem měla dušnost. Pacientce diagnostikovali
amoci sítnice levého oka po astmatickém záchvatu, která byla
řešena operačním zákrokem, dále je po operaci paranazálních
dutin (dvakrát) a po polypektomii nosních polypů (dvakrát).

Z pravidelné medikace pacientka užívala flutikazon propi-
onát+salmeterol xinafoát (Seretide Diskus 50/500 3x1 vdechy),
flutikazon propionát (Flixotide inhaler 250 2x2 vdechy), ipra-
tropium (Atrovent N inhaler 3x3 vdechy), montelukast (Sin-
gulair 10 mg 1x1 tbl.), theofylin (Theoplus 300 mg 2x1 tbl.),
methylprednisolon (Medrol 16 mg 1x1 tbl.), levocetirizin (Xyzal
5 mg 1x1 tbl.), budesonid (Rhinocort Aqua 64 μg nasal aerosol
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2x1 vstřik), omeprazol (Lomac 20 mg 1x1 tbl.), uhličitan vápe-
natý+cholekalciferol (Caltrate plus 1x1 tbl.), salbutamol (Ven-
tolin N inhaler dle potřeby).

Asthma bronchiale bylo u pacientky diagnostikováno v roce
1987, od začátku klasifikováno jako těžké perzistující, které ne-
bylo pod kontrolou, těžké exacerbace astmatu měla minimálně
4x ročně v souvislosti se změnami počasí, v letech 1987–1997
bylo pacientce 2–6x ročně aplikováno 20–40 mg triamcinolonu
(Kenalog) intramuskulárně, od roku 2004 bylo nutné do pra-
videlné medikace přidat perorální systémové kortikosteroidy
Medrol (4–16 mg denně), pacientka měla denní i noční symp-
tomy a potřebu záchranné medikace salbutamolem (Ventolin)
každý den a zároveň výrazné omezení fyzické aktivity. Při la-
boratorním vyšetření byla zjištěna hladina celkového IgE 48,2
IU/ml při pravidelné medikaci Medrolem 16 mg denně, hladina
eozinofilů 8 %. Při spirometrickém vyšetření byl FEV1 (usi-
lovný expirační objem za 1 sekundu) 47 %, a FENO vyšetření
(oxid dusnatý ve vydechovaném vzduchu) 54 ppb. Byl proveden
test kontroly astmatu s výsledkem 10 bodů, vyhodnoceno, že
astma není pod kontrolou. Prick testy byly pozitivní na roztoče,
plísně (Alternaria), směs peří, psa a kočku, pyly břízovitých,
trav, obilí a plevelů. Byla indikována léčba omalizumabem
v dávce 150 mg subkutánně každé 4 týdny od 22. září 2009.

Po 16 týdnech léčby omalizumabem došlo k podstatné re-
dukci četnosti denních i nočních symptomů, snížení dávky Med-
rolu tbl. na 8 mg denně, došlo tedy ke snížení dávky perorálních
kortikosteroidů na polovinu, při kontrolním vyšetření v naší
ambulanci bylo doporučeno další snížení postupně na 4 mg
denně, snížení pravidelné dávky Atroventu N na 3x2 vdechy,
snížení spotřeby záchranné medikace Ventolinu či další dávky
Atroventu byla v průměru 2–3x týdně, výrazně byla zvýšena to-
lerance námahy, zlepšena kvalita života na základě vyplněného
dotazníku kvality života astmatiků (AQLQ). Byla snížena spo-
třeba lékařské péče. Rýmu pacientka neměla. Již po druhé apli-
kaci omalizumabu měla pacientka výrazně zlepšené dýchání,
pobývala v Austrálii, kde dosáhla významného sportovního ús-
pěchu, získala zlatou medaili ve vzpírání na olympiádě veteránů.
Při spirometrickém vyšetření byl FEV1 po 16 týdnech léčby zvý-
šen na 67,2 % a pokles při FENO vyšetření (oxid dusnatý ve vy-
dechovaném vzduchu) na 32 ppb. Byl proveden test kontroly
astmatu s výsledkem 14 bodů, vyhodnoceno, že astma není pod
kontrolou, ale došlo ke zlepšení kontroly astmatu.

Pacientka dosud dochází pravidelně jednou za 4 týdny k apli-
kaci omalizumabu, i nadále u ní přetrvává efekt léčby, po roce
léčby se v září 2010 podařilo vysadit z pravidelné medikace
Medrol, který pacientka od té doby užívá jen nárazově asi dva-
krát ročně většinou při infektech dýchacích cest, kdy mívá zhor-
šené dýchání. Došlo i ke snížení dávky inhalačních kortikoste-
roidů a beta2-mimetik s dlouhodobým účinkem. Přetrvává
zlepšení kvality života, zvýšení tolerance námahy, je snížena
spotřeba lékařské péče, zlepšení kontroly astmatu: snížení frek-
vence denních i nočních symptomů, redukce potřeby zá-
chranné medikace, snížení počtu těžkých exacerbací na dvě
ročně. Od zahájení léčby do roku 2012 neudávala pacientka po
aplikaci omalizumabu žádné subjektivní potíže, od roku 2013
udává pobolívání střídavě různých kloubů intermitentně.

Diskuse
Na základě kontrolovaných studií omalizumab jako kombi-
nační léčba k inhalačním kortikosteroidům, beta2-mimetikům
a ostatním antiastmatikům významně snižuje počet exacerbací
a spotřebu lékařské péče u pacientů s nekontrolovaným těžkým
perzistujícím astmatem (Bousquet 2005), významně zlepšuje
kvalitu života a redukuje příznaky astmatu (Chipps et al. 2006),
snižuje spotřebu systémových kortikosteroidů a tím redukuje
jejich nežádoucí účinky (Maykut et al. 2006), je dobře tolero-
vatelný, jeho bezpečnost byla prokázána dostatkem validních
studií provedených na základě medicíny založené na důkazech
(EBM). Omalizumab není lékem akutní exacerbace astmatu,
akutního bronchospasmu, není lékem používaným v monote-
rapii ani lékem pro léčbu všech astmatiků.

Závěr
Cílem naší léčby je zlepšení kontroly astmatu a kvality života
našich pacientů, praktické zkušenosti s pacienty léčenými oma-
lizumabem nám ukazují, že jsme toho schopni dosáhnout.
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Souhrn
V kazuistice je popsán případ 72letého muže dlouhodobě sledovaného a léčeného na
plicní a alergologické ambulanci, s důrazem na vývoj diagnostických a terapeutických
postupů a poukázáním na nutnost dobré spolupráce pacienta a optimalizace léčby.

Summary
A history and presence of the diagnostics and treatment in an asthma patient with
a long history of the disease
The case report describes a case of 72years old patient who was followed and treated in
the pulmonary and allergology out-patient department and it highlights the development
of diagnostics and therapeutical procedures and it points out the need of a good compli-
ance and optimization of the treatment.

Hrdina, R. Historie a současnost diagnostiky a léčby dlouholetého astmatika. Kazuistiky v alergologii,
pneumologii a ORL 12, 4: 11–15, 2015.
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Historie a současnost diagnostiky 
a léčby dlouholetého astmatika

Úvod
Asthma bronchiale je definováno jako chronické zánětlivé one-
mocnění dýchacích cest. Je provázeno sekrecí hlenu, bronchi-
ální hyperreaktivitou a reverzibilními obstrukcemi, projevují-
cími se jako pískoty, vrzoty, dušnost, tíže na hrudníku a kašel.
Bronchiální astma patří mezi onemocnění postihující význam-
nou část celosvětové populace, prevalence se v různých regio-
nech pohybuje mezi 1–18 % a dramaticky narůstá. Prevalence
v ČR je 8 % u dospělých a až 12 % u dětí.

Mortalita na astma je v ČR velmi nízká, také díky dostupnosti
nových léků a možnosti podávat fixní kombinace s obsahem
několika účinných látek. Klinické projevy astmatu mohou být
účinně léčeny a u většiny pacientů lze dosáhnout a udržet plnou
kontrolu nad astmatem, což znamená, že pacienta neobtěžují
žádné denní ani noční příznaky, úlevovou léčbu užívá mini-
málně nebo vůbec a vede normální aktivní život. Plicní funkce
jsou normální nebo téměř normální a nevyskytují se žádné exa-
cerbace.

Kazuistika
72letý pacient, s následující rodinnou anamnézou: rodiče již
nežijí, matka se léčila se žlučníkem, otec opakovaně kožní ek-
zémy, sestra je zřejmě alergička.

Vyjma respirační diagnózy nebyl pacient sledován pro žádné
choroby. V roce 1991mu byla provedena cholecystektomie pro
cholecystolithiázu. V posledních letech trpěl občasnými ver-
tebrogenními potížemi (cervikokraniální syndrom). Od roku
2011 se u pacienta projevila hypertenzní choroba.

Zhruba od roku 1967 začal trpět rýmou, v podstatě celo-
roční, kýchání, střídavě vodnaté vysmrkávání a ucpávání nosu.

Od roku 1970 začaly dechové potíže včetně nočních, ve frek-
venci jednou za měsíc až jednou za půl roku, vždy 3–4 dny po
sobě. V roce 1971 byl vyšetřen v alergologické ambulanci, v kož-
ních testech byla pozitivní reakce na domácí a „stodolový“
prach, seno, peří, v periferní krvi eozinofilie. Stav byl uzavřen
jako alergická rýma a suspektní asthma bronchiale. Byl pro-
veden sběr domácího prachu k výrobě autovakcíny k injekční
hyposenzibilizaci, jejíž efekt pacient zaznamenal asi na tři mě-
síce. Poté opět začaly opakované stavy dušnosti a kašel, léčen
byl antihistaminikem, efedrinovým preparátem a injekcemi
Methiadenu i.v. Při další sérii podávání autovakcín v roce 1977
došlo k rozvoji systémové reakce s rýmou i dušností. Další
zhodnocení stavu a opakování kožních testů bylo provedeno
v roce 1991 při převzetí pacienta do alergologické ambulance
Nemocnice Znojmo (předtím byl sledován v Brně), kdy byla
opět potvrzena pozitivita na domácí prach, seno, pšeničný a sto-
dolový prach, roztoče a peří. V anamnéze byla opět rýma, de-
chové potíže s pískáním ve hrudi při pobytu v prašném pro-
středí, které byly poměrně intenzivní (včetně noční dušnosti
1–2x týdně), přesto pacientovi nezabránily v pracích s ječme-
nem, krmení králíků senem a dokonce asi dvouměsíční práci
při vykládání vagonů s obilím! Diagnóza byla upřesněna na
asthma bronchiale I. imunologického typu.

Při souběžně probíhajících plicních kontrolách byly vždy
RTG srdce a plic i spirometrie v normě – poslední rentgen
v srpnu 2014 (obr. 1), dle záznamů však nebyla prováděna spi-
rometrie v době akutních potíží. Od roku 1992 pacient přestal
docházet na pravidelné kontroly, což se vícekrát opakovalo
i v dalším průběhu. Další období sledování bylo od roku 1997,
kdy se opět dostavil v období již déle trvajících příznaků a „sa-
mozřejmě“ bez adekvátní terapie (jen ipratropium+ fenoterol
– Berodual spray). Znovu byl ujištěn o své alergii (testace po-
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zitivní zhruba ve stejném rozsahu), navíc bylo provedeno i vy-
šetření specifických IgE se zvýšením IgE prachových, pylů
stromů a trav a květů bylin. V letech 1997–1999 probíhala spe-
cifická imunoterapie (SIT) směsí roztočů.

K další progresi se záchvatovitou i noční dušností a poprvé
zachyceným zhoršením ventilačních funkcí došlo v červenci
1999 (obr. 2 a 3), kdy byla při vyšetření v TRN ambulanci na-
měřena spirometricky hodnota FEV1 40 % n.h. při FEV1/FVC
57 %. Pacientovi používaný Berodual aer. již nedostačoval,
proto byl přístupný změně – zintenzivnění terapie (nárazově
kortikosteroid p.o., přechodně ambulantně podané broncho-
dilatační infuze) a poprvé nasazení IKS beklometazon (Becla-

zone 250 4x1). Během dvou týdnů došlo k úplné normalizaci
ventilačních funkcí. Následovalo období zdánlivě „těsnější“
spolupráce a lepší compliance k léčbě, přesto v letních měsících
(vždy 6. a 7. měsíc) 2000–2002 docházelo k projevům rýmy
a nárazově i astmatické dušnosti (ojediněle i noční) s poklesem
FEV1 mezi 70–75 % n.h. Při rozboru anamnézy vyšlo najevo, že
pacient neužívá terapii pravidelně, postupně po odeznění pří-
znaků frekvenci používání inhalační terapie snižuje a IKS po
letní sezoně dokonce přerušuje úplně! V červnu 2002 dosahoval
FEV1 58 % n.h. a po přechodu na práškové formy – formoterol
(Foradil 2x1), budesonid (Miflonid 400 2x1) dušnost zcela
odezněla a ventilační funkce se vrátily do normy s plnou rever-
zibilitou bronchiální obstrukce. Následovalo opět ukončení te-
rapie i návštěv v ambulanci.

Prakticky stejný scénář se opakoval v období červen až srpen
2004 a srpen 2007. Uvedeným přístupem se pacient dostal v čer-
venci 2009 k hodnotě FEV1 31 % n.h. (obr. 4 a 5), kdy opět po
několikatýdenní (!) dušnosti s terapií jen Foradilem d.p. (ze
zbytku balení, které měl doma) vyhledal naši pomoc. Oxymet-
rie ukázala normální kyslíkovou saturaci (97 %). Po odmítnutí
hospitalizace k intenzivní bronchodilatační a protizánětlivé
léčbě byly aplikovány celkem 2x i.v. infuze aminofylinu (Syn-
tophyllin) a hydrokortisonu (Hydrocortison) na stacionáři
a nově zahájena terapie budesonid+formoterol (Symbicort Tur-
buhaler 400/12 2x1), úlevová medikace salbutamol (Ecosal).
Diagnóza (klasifikace) byla upřesněna na asthma bronchiale,
alergického typu, těžké perzistující, s nedostatečnou terapeutickou
kontrolou.

Obr. 1: Rentgenový snímek srdce a plic (4. srpna 2014)

Obr. 2: Výsledky spirometric-
kého vyšetření (14. července
1999)

Obr. 3: Výsledky spirometric-
kého vyšetření (29. července
1999)

Obr. 4: Výsledky spirometric-
kého vyšetření (2. července
2009)

Obr. 5: Výsledky spirometric-
kého vyšetření (9. července
2009)
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V krevních odběrech v říjnu 2009 bylo patrné zvýšené cel-
kové IgE 453 kU/l, hodnota eozinofilního kationického prote-
inu (ECP) byla v normě (5,2 μg/l). Z řady vyzkoušených nosních
kortikosteroidů vykazoval nejlepší efekt mometason (Naso-
nex).

Souhrnně uvádím terapii našeho pacienta v jednotlivých ob-
dobích, pro mladší kolegy možná úsměvná záležitost s již 
některými i neznámými a z dnešního pohledu obsolentními
preparáty (vynechávám výše uvedené alergologické hyposen-
zibilizace, resp. SIT):

● konec 60. let a 70. léta: Solutan, Ephestmin, Bromadryl,
aminofylin (Syntophyllin), Xantedryl, kodein+emetin+
efedrin+lékořice+pilokarpin (Ipecarin), různé nosní
kapky

● v 80. letech: fenoterol (Berotec spray)
● 1990–1992: kromolyn (Intal), Berodual spray, ketotifen

(Zaditen) (již při jasné diagnóze asthma bronchiale stále
bez inhalačních kortikosteroidů!)

● 1997–2001: Berodual spray, beklometazon (Beclazone
spray či Easi Breathe), budesonid (Inflammide spray),
formoterol (Foradil), teofylin (Unidur), cetirizin (Zyrtec),
budesonid (Rhinocort nasal), azelastin (Allergodil nasal)

● 2002–2007: formoterol (Foradil), budesonid (Miflonid),
salbutamol (Ventolin spray), teofylin (Euphyllin), cetiri-
zin (Analergin), flutikazon propionát (Flixonase nasal),
budesonid (Tafen nasal)

● 2009: budesonid+formoterol (Symbicort Turbuhaler
400/12), Ecosal spray, Zyrtec, Tafen nasal.

● 2012: Symbicort Turbuhaler 200/6, Ecosal spray, Zyrtec,
Nasonex nasal

Popis vlastní léčby přípravkem Symbicort Turbuhaler
Léčba preparátem Symbicort Turbuhaler 400/12 2x1 byla za-
hájena 2. července 2009, v terapii byl také salbutamol (Ecosal
spray), cetirizin (Zyrtec tbl.), budesonid (Tafen nasal spr.) a an-
tazolin+tetryzolin (Spersallerg oční kapky) sezónně. Pacient se
na další dvě kontroly řádně dostavil, již při první z nich (9. 7.)
byl jeho stav výrazně lepší, bez dušnosti, sám hodnotil dech
jako „o 100 % lepší“, potřeba úlevové medikace byla zcela spo-
radická. Hodnota FEV1 byla v dolním pásmu normy (FEV1

82 % n.h.). Důvěra v Symbicort byla (zatím) maximální, spo-
třeba dle předepsaných balení odpovídala pravidelnému uží-
vání. Pacientovi vyhovoval systém „2v1“, to, že nemusí připra-
vovat zvlášť dávku LABA a IKS a snadná ovladatelnost
Turbuhaleru. Sám si při kontrole v říjnu 2009 aktivně řekl
o preskripci dalších dvou balení. V následujících letech došlo
k jen minimální destabilizaci (ztrátě úplné kontroly) v období
přechodu jaro-léto, kdy se zhruba 1–2x týdně vyskytovala lehká
ranní dušnost, bez přítomnosti pískotů, bez poklesu FEV1 pod
80 % n.h. Pacient byl opakovaně edukován o nepřerušování te-
rapie a naopak o vhodnosti navýšení dávek Symbicortu v re-
žimu SMART, proto od února 2012 přešel na sílu 200/6.

V této terapii pacient pokračuje dosud s maximální spoko-
jeností, prakticky zcela bez astmatických projevů, jen v pylovém
období s příznaky rýmy mívá ojedinělé nevýrazné ztížení dechu
při pohybu ve volné přírodě, bez pískání ve hrudi, bez nutnosti

použití úlevové medikace, resp. jen s přidáním Symbicortu v re-
žimu SMART. Při poslední kontrole v květnu t.r. potvrdil pa-
cient stabilizovaný stav, vyšetření FENO ukázalo hodnotu 81
ppb svědčící pro závažný zánět. Poslední spirometrie byla pro-
vedena v květnu 2015 (viz obr. 6).

Diskuse
Byť se astma řadí mezi nevyléčitelná onemocnění, je dobře lé-
čitelné. Klinické projevy mohou být dobře kontrolovány do-
stupnou léčbou. Chronický zánět je u astmatu přítomen vždy,
bez ohledu na průkaz atopie či alergie i bez ohledu na jeho tíži,
a proto jsou základními antiastmatiky protizánětlivé léky. Cílem
léčby astmatu je úplná kontrola zánětu v dýchacích cestách
a omezení příznaků na minimum, vyhnutí se exacerbacím
a zlepšení kvality života.

Lékem volby u perzistujících forem astmatu byly a zůstávají
inhalační kortikosteroidy (IKS) a pokud není nízkou dávkou
IKS dosaženo kontroly astmatu, jsou aditivními léky první
volby inhalační β2-mimetika s dlouhodobým účinkem (LABA).
Kombinace IKS/LABA je účinnější než samostatné zvýšení
dávky IKS. Je přesvědčivě dokázáno, že přidání LABA k IKS
přináší lepší kontrolu astmatu, spočívající ve zmírnění pří-
znaků, zlepšení plicních funkcí, snížení exacerbací a zvýšení
kvality života. Fixní kombinace v léčbě astmatu přinášejí ve
srovnání s podáváním v oddělených inhalačních systémech
řadu výhod. Kontroly je dosaženo menší dávkou IKS, je zajiš-
těno, že LABA nebudou podávána samostatně a je zvýšena

Obr. 6: Výsledky spirometrického vyšetření 
(12. května 2015)
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compliance pacientů, neboť jim fixní kombinace více vyhovují.
Z farmakologického hlediska je prokázána synergie účinku
LABA plus IKS.

Moderní metodou léčby tak variabilního onemocnění jako
je astma je dávkovací režim SMART – Single Maintenance and
Reliever Therapy, u přípravku Symbicort Turbuhaler (budeso-
nid+formoterol). Režim SMART je ušitý pacientovi na míru,
vedle pravidelné dávky IKS+LABA je možné v případě výskytu
obtíží užít další, přídatné dávky. Je tak umožněno léčit zánět
s každou jednotlivou inhalací přípravku Symbicort, a tato stra-
tegie znamená účinnější způsob kontroly astmatu. Úlevový lék
s obsahem krátkodobě působícího β2-mimetika v takovém pří-
padě již není potřeba.

Použití přípravku Symbicort v režimu SMART je možné
hlavně díky kombinaci inhalačního kortikoidu budesonidu
a formoterolu, LABA s rychlým nástupem účinku. Velkou vý-
hodou léčebného režimu SMART je lepší kontrola nad astma-
tem, snížení rizika vzniku exacerbace a možná i trochu překva-
pivě snížení celkové dávky kortikosteroidů.

Závěr
Domnívám se, že ve výše uvedeném sdělení je zřetelně doku-
mentován efekt léčby preparátem Symbicort, jednoznačně

došlo k velmi rychlé a trvalé úpravě stavu sledovaného pacienta,
který se v období příznaků a insuficientní předchozí terapie
dostával do stadia těžkého perzistujícího astmatu.

Zahájení terapie Symbicortem v roce 2009 bylo zlomové, od
té doby pacient pravidelně přichází na objednané kontroly, což
svědčí pro výrazné zlepšení compliance k dlouhodobé nepře-
rušované antiastmatické léčbě a lze reprodukovat jako „vítěz-
ství“ a zásluhu Symbicortu.
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Souhrn
Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) patří mezi velmi častá onemocnění kuřáků
a exkuřáků ve starším věku.

V naší kazuistice prezentujeme případ pacienta, který trpěl opakovanými exacerbacemi
CHOPN. Exacerbace se objevovaly asi čtyřikrát ročně a po změně medikace došlo k vý-
znamnému zlepšení kvality života, klinického stavu i objektivního nálezu.

Summary
A case report of a patient with COPD and frequent exacerbations
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) belongs among frequent diseases in
both smokers and former smokers in the elderly.

In our case report we present the patient who suffered from recurrent COPD exacer-
bations. Exacerbations occurred about four times a year and after the change of medica-
tion the significant improvement of his quality of life, clinical condition and objective
finding occurred.

Tyl, R. Kazuistika pacienta s CHOPN s častými exacerbacemi. Kazuistiky v alergologii, pneumologii
a ORL 12, 4: 16–17, 2015.
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Kazuistika pacienta s CHOPN 
s častými exacerbacemi

Kazuistika
76letý muž byl 10 let sledován ve spádové TRN ambulanci pro
CHOPN III. stadia dle GOLD. U nás byl poprvé hospitalizován
v březnu 2014 pro exacerbaci CHOPN.

V osobní anamnéze byly zjištěny běžné dětské nemoci, di-
abetes mellitus léčený dietními opatřeními a perorálními anti-
diabetiky, hypertenze II dle WHO, pacient je po cholecystek-
tomii, má artrózu III. stupně pravé kyčle. Pacient žije
s manželkou v rodinném domě, má psa, jinak domácí zvířata
nechová. Nekouří od roku 1989, dříve 14 let kouřil, tj. od roku
1975, 20 cigaret denně. Pacient je důchodce, dříve pracoval jako
úředník ve strojírenském závodu.

Pacient byl 10 let v péči spádové plicní ambulance pro
CHOPN, užíval teofyliny s postupným uvolňováním, tiotro-
pium a kombinovaný preparát salmeterol + flutikason. Funkční
vyšetření plic prokázalo ireverzibilní středně těžkou až těžkou
obstrukční ventilační poruchu. Pacient míval asi čtyřikrát ročně
exacerbace, které vyžadovaly léčbu antibiotiky s celkově poda-
nými kortikosteroidy. Pro ambulantně těžko zvládnutelnou exa-
cerbaci byl přijat na naše oddělení. Spirometrie provedená při
přijetí prokázala těžkou obstrukční ventilační poruchu s hod-
notou FEV1 pod 40 %. Byla zahájena zvyklá bronchodilatační
terapie, terapie kortikoidy, antibiotiky a terapie kyslíkem. Došlo
ke zlepšení klinického stavu i objektivního nálezu, hodnota jed-
nosekundové vitální kapacity dosahovala hodnot kolem 45 %.
Po doplnění anamnézy stran častých opakujících se exacerbací
jsme vysadili kombinovaný preparát flutikason se salmetero-

lem, nasadili budesonid s formoterolem (200/6 μg) v dávce 2-
0-2 vdechy a propustili pacienta do domácí péče. V medikaci
jsme ponechali tiotropium i teofyliny.

Při další naší kontrole po měsíci terapie pacient udával sub-
jektivní zlepšení stavu, větší toleranci námahy především při
chůzi do schodů a práci na zahradě. Hodnoty FEV1 z provede-
ného spirometrického vyšetření setrvávaly v pásmu středně
těžké obstrukce. Pokračovali jsme v zavedené terapii.

Při další naší pravidelné kontrole po třech měsících byl pa-
cient velice spokojen se svým klinickým stavem. Byl schopen
práce na zahradě, jezdil na kole a úlevovou medikaci potřeboval
zcela minimálně. Došlo ke zlepšení hodnoty jednosekundové
vitální kapacity (FEV1) asi o 5 %, tedy hodnota FEV1 se pohy-
bovala kolem 50 % n.h. Po celou dobu tří měsíců pacient neměl
ani jednu exacerbaci, nebyl léčen ani antibiotiky ani celkovými
kortikosteroidy.

Další kontroly v tříměsíčních intervalech v průběhu ná-
sledujících let vždy proběhly s kontrolou spirometrie, kde již
dále nedocházelo ke zlepšování hodnot FEV1. Klinicky je ne-
mocný ale s minimem potíží, úlevovou medikaci užívá ma-
ximálně dvakrát týdně. Velmi dobře toleruje fyzickou ná-
mahu.

Diskuse a závěr
V naší kazuistice se jedná o pacienta s CHOPN III. stadia, fe-
notyp častých exacerbací, B, s ireverzibilní obstrukční ventilační
poruchou. Hodnota FEV1 je kolem 50 % n.h.
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Nově zavedenou terapií kombinovaným preparátem bude-
sonid/formoterol v kombinaci s tiotropiem a teofyliny jsme do-
sáhli výrazného zlepšení kvality života pacienta s minimální
nutností aplikace úlevové medikace. Za dobu cca 1 roku sledo-
vání neměl pacient ani jednu exacerbaci, která by vyžadovala
léčbu celkovými kortikosteroidy a antibiotiky, nebo která by si
vyžádala hospitalizaci.

MUDr. Richard Tyl
Oddělení pneumologie a ftizeologie
Nemocnice Nový Jičín a.s
Purkyňova 2138/16
741 01 Nový Jičín
e-mail: richard.tyl@nnj.agel.cz

Zdeněk Doležel, Gabriela Doleželová
Plicní oddělení Nemocnice Jihlava

Souhrn
V kazuistice je popsán klinický vývoj onemocnění CHOPN u kouřícího pacienta,

zahrnuta je strategie inhalační terapie a následuje zamýšlení nad přínosem léčby pro
pacienta.

Summary
Chronic obstructive pulmonary disease – status quo

The case report describes the clinical course of COPD in a smoker; it includes the
strategy of inhalation therapy and a reflection of therapeutical benefits for patients.

Doležel, Z., Doleželová, G. Chronická obstrukční plicní nemoc – status quo. Kazuistiky v alergologii,
pneumologii a ORL 12, 4: 17–18, 2015.
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Chronická obstrukční 
plicní nemoc – status quo

Úvod
Chronická obstrukční plicní nemoc (dále jen CHOPN) je zá-
važné onemocnění, jehož hlavním rysem je bronchiální ob-
strukce, která není plně reverzibilní a vzniká na podkladě ab-
normální zánětliv,é reakce na škodlivé látky a plyny ve
vdechovaném vzduchu. Toto onemocnění, postihující horní
cesty dýchací, bronchy, plicní parenchym i plicní cévy, má velmi
pomalý, plíživý a zdánlivě nenápadný vývoj.

Kazuistika
V roce 2009 přišel na doporučení obvodního lékaře do plicní
ambulance pro obtíže s dechem bezmála 60letý muž. Praktic-

kým lékařem byl léčen pro průduškové astma, přičemž inhalo-
val 2x denně budesonid (Miflonid 200) a k tomu při obtížích
ipratropium+fenoterol (Berodual). Pacient kouřil po dobu při-
bližně 40 let 20 cigaret za den, přiznával však, že byla i období,
kdy kouřil i kolem 60 cigaret denně. Alergický nebyl a s ničím
se dlouhodobě neléčil. Téměř rok u sebe pacient pozoroval de-
chové problémy, které se vyskytovaly především při námaze.
Asi měsíc před návštěvou plicní ambulance u něj došlo ke zhor-
šení dušnosti, objevil se dávivý kašel, pískoty na plicích a pocit,
že nemůže odkašlat.

Na základě odebrané anamnézy byl proveden skiagram
hrudníku, který byl negativní. Následné spirometrické vyšetření
odhalilo obstrukci středně těžkého stupně, bronchodilatační
test byl negativní.
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Stav byl uzavřen jako zhoršení CHOPN II. stupně, se zhor-
šením při exacerbaci. Pacientovi byly indikovány bronchodi-
latační infuze a důrazně doporučeno zanechání kouření, nebo
alespoň jeho výrazné omezení. Dále byl vysazen Miflonid.

Po sérii bronchodilatačních infuzí se subjektivní stav paci-
enta prakticky nezměnil, spirometricky paradoxně došlo k dal-
šímu mírnému zhoršení FEV1%. Ve shodě s tehdejšími dopo-
ručeními byl tedy nasazen teofylin a budesonid+formoterol
(Symbicort 200/6) 2x denně a při dušnosti doporučen ipratro-
pium+fenoterol (Berodual N).

Při kontrole za tři měsíce pacient lékaři sdělil, že mu „inha-
látorek“ asi před týdnem došel a od té doby sleduje zhoršení
dechu a nemůže se pořádně nadechnout. Kouření výrazně ome-
zil, přičemž se dostal na spotřebu 15 cigaret za den. Pacientovi
bylo doporučeno pokračovat v zavedené terapii a dále reduko-
vat kouření.

Následující čtyři roky pacient pokračoval v zavedené terapii,
lehká námahová dušnost přetrvávala i nadále, při některých
kontrolách byla zaznamenána přítomnost lehké hypoxemie,
funkčně se však stav výrazněji neměnil.

Koncem roku 2013 byl pacient zařazen do, v té době nově
vznikajícího, registru CHOPN. Provedené testy mMRC, uká-
zaly skóre 2, dále bylo provedeno CAT, kde bylo skóre 14, kli-
dová saturace byla 92 %. Na HRCT plic byl popsán panacinární
emfyzém a minimální benigní lymfadenopatie mediastina. Bo-
dypletyzmograficky byla prokázána těžká obstrukce se středně
těžkou hyperinflací, zvýšeným odporem dýchacích cest, sníže-
nou dechovou rezervou a středně těžkým poklesem obou pa-
rametrů plicní difuze. CHOPN byla následně dle nových stan-
dardů překlasifikována jako stadium 4D, čili bronchitický
fenotyp s lehkou klidovou hypoxemií. Do budoucna bylo třeba
pomýšlet na výhledovou nutnost dlouhodobé domácí oxyge-
noterapie (DDOT) a pacientovi bylo opět důrazně doporučeno
zanechat kouření.

Další kontroly v rámci registru CHOPN prokazovaly po-
stupné zhoršování zdravotního stavu. Vývoj CAT byl pak z pů-
vodního skóre 14, při dalších kontrolách zvýšen na skóre 19
a následně 20. Pacient sám subjektivně vnímal zhoršení duš-
nosti. Proto byl k inhalační medikaci přidán koncem roku 2014
preparát LAMA, který pacientovi pomáhal. Pacientovi bylo
opět doporučeno přestat kouřit, navíc byl informován o nově
vzniklé ambulanci pro odvykání kouření, nicméně pokračoval
v kouření 10–20 cigaret za den.

Po celou dobu sledování v naší ambulanci nebyl pacient hos-
pitalizován pro plicní problematiku, například exacerbace
CHOPN nebo pneumonie.

Pro zajímavost uvádíme náš následující postřeh. Pacient
vydal za pět let odhadem asi 117 000 Kč za cigarety. Odhado-
vaná cena za moderní inhalační léky předepsané v naší ambu-
lanci ve stejné době byla asi 45 000 Kč. Kontroly lékařem v am-
bulanci včetně funkčních vyšetření a zobrazovacích metod stály
odhadem 10 000 Kč.

Diskuse a závěr
Na výše uvedené kazuistice jsme chtěli demonstrovat několik
faktů. Pacientům poskytujeme moderní diagnostiku a terapii,
která výrazně ulevuje subjektivním steskům. Výrazně reduku-
jeme nutnost hospitalizací pro subjektivní obtíže či exacerbace
při CHOPN. Léčba a přístup k nemocným se v průběhu něko-
lika málo let výrazně modernizuje a individualizuje. Je možné
vybírat z pestré palety inhalačních preparátů, kde ověřené zů-
stávají a přibývají nové. Některá, nyní běžně prováděná vyšet-
ření, jako například HRCT plic, test mMRC či CAT, nebyla
ještě před několika lety v této indikaci zvykem. Jsme schopni
do jisté míry zpomalit deklinaci FEV1% a udržet jakýsi status
quo. Potřebujeme ale i spolupráci pacienta. A zde, i přes veškerý
pokrok v léčbě, často narážíme na nespolupracujícího pacienta.
Pacienta, který je opakovaně edukován o dopadech kouření na
jeho zdravotní stav a snad si i naše varování uvědomuje. Přesto
se ale není ochoten vzdát své cigarety a není schopen měnit své
návyky, byť má setrvalé zdravotní obtíže.

MUDr. Zdeněk Doležel
Plicní oddělení, Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33 Jihlava
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Obr. 1: Graf vývoje FEV1% po dobu sledování pacienta

CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ 
PLICNÍ NEMOC – STATUS QUO



          194/2015
KAZUISTIKY
V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL

Jana Kollarová
Plicní klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Souhrn
Časté exacerbace CHOPN významně akcelerují průběh nemoci a mají negativní dopad
nejenom na celkový zdravotní stav nemocného a kvalitu jeho života, ale i na prognózu
onemocnění. Fenotyp frekventní exacerbace je charakterizován přítomností častých akut-
ních exacerbací (≥2/rok), léčených pomocí ATB a/nebo systémovými kortikosteroidy.

Summary
A case report of a patient with frequent exacerbations
Frequent COPD exacerbations significantly accelerate the course of the disease and they
have a significant impact on a general condition and patients’ quality of life as well as on
the prognosis. A phenotype of frequent exacerbation is characterized by a presence of
frequent acute exacerbations (≥ 2/year) treated with antibiotics and/or systemic corti-
costeroids.

Kollarová, J. Historie a současnost diagnostiky a léčby dlouholetého astmatika. Kazuistiky v alergologii,
pneumologii a ORL. 12, 4: 19–22, 2015.
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Kazuistika pacientky s frekventní exacerbací
CHOPN

Kazuistika
Počátkem února letošního roku byla na jednotku intenzivní
péče Plicní kliniky, pro akutní progresi chronického hyperkap-
nického respiračního selhání vs. při komunitní pneumonii, při-
jata 64letá žena. Pacientka je naší klinikou sledována jako po-
lymorbidní exkuřačka v terminálním stadiu CHOPN (kategorie
4/D) s fenotypem opakovaných (frekventních) exacerbací, od
února roku 2013 na dlouhodobé domácí oxygenoterapii a chro-
nické domácí neinvazivní plicní ventilaci. Anamnesticky byla
dokumentována horší léčebná a režimová adherence – paci-
entka užívá jen domácí oxygenoterapii a neinvazivní plicní ven-
tilaci, nikoliv léky, a navíc na plánované kontroly do poradny
pro poruchy dýchání na Plicní klinice ani ke spádové pneumo-
ložce nedochází, pro recepty na léky posílá manžela.

Pacientka  při přijetí jevila známky úzkosti, byla napojena
na neinvazivní plicní ventilaci a zajištěna invazivními vstupy.
Vzhledem k předchozím hospitalizacím a základnímu onemoc-
nění byla empiricky nasazena kombinace antibiotik
(Tazocin+Klacid) a methylprednisolon (Solu-Medrol) intrave-
nózně, do ventilačního okruhu ipratropium bromid+fenoterol
(Berodual) 2 vdechy po 2 hodinách.

Při zavedené léčbě se stav postupně klinicky i laboratorně
zlepšoval, pacientka byla postupně v průběhu dne odpojována
od neinvazivní plicní ventilace. Z téměř trvalé ventilace (23–
24 hodin/den), s minimálními přestávkami na stravování, se
dařilo snížit počet ventilovaných hodin na 10–14 hodin/den.
Přechodně byla navýšena inzulinoterapie pro hyperglykemii
při kortikoterapii, postupně dokončena kortikoterapie a ATB
terapie. Od 10. dne byla, z důvodů prevence dekondice a pro
zlepšení dechového komfortu, prováděna respirační fyziotera-

pie. Subjektivně se nemocná cítila lépe, ale trvale udávala pro-
blémy s maskou k NIV (maska tlačí, padá, nevyhovuje). Sestry
masku opakovaně měnily a edukovaly pacientku o správném
zacházení.

Postupně došlo ke kompenzaci stavu, pacientka byla přepo-
jena na vlastní přístroj pro domácí neinvazivní plicní ventilaci.
Následně však došlo k náhlému zhoršení stavu, nemocná byla
úzkostná, klidově dušná, udávala, že se jí na domácím přístroji
„špatně dýchá“. Byla proto napojena zpět na nemocniční pří-
stroj pro NIV a současně aplikován transdermální opiát (Fen-
talis 12,5μg).

Obr 1: RTG snímek při přijetí
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V následujících dvou dnech byla, při pokusech o přepojení
z nemocničního na vlastní domácí přístroj, opakovaně zjiš-
těna hyperkapnie s respirační acidózou. Postupně jsme zjis-
tili, že současný stav nemocné vyžaduje vyšší ventilační tlaky,
které dosud aplikovaná domácí NIV nesplňuje, proto bylo
zažádáno o nový přístroj pro domácí ventilační léčbu umož-
ňující zvýšenou tlakovou podporu (BIPAP ST – Philips Re-
spironics).

26. den byla hospitalizace komplikována exacerbací CHOPN
při nosokomiální respirační infekci – řešeno systémově korti-
kosteridy (Solu-Medrol) a parentrálními antibiotiky (Sefotak),
symptomaticky byla navýšena dávka transdermálních opiátů
(Fentalis 25 μg). Zhoršení pacientčina stavu vyžadovalo opět
zvýšení počtu ventilovaných hodin (22–23 hodin/den).

Tato (již druhá) exacerbace byla zvládnuta rychle. Pacientka
na danou léčbu adekvátně reagovala, subjektivně i objektivně
se její zdravotní stav zlepšoval. Prakticky po týdnu zvládala
průběžné odpojování od NIV, byla ventilována v chronickém
domácím režimu (trvale po celou noc, během dne dle potřeby).
S fyzioterapeutkou pokračovala v zavedené rehabilitaci, zpo-
čátku zátěž na lůžku („Motomed“), později v křesle se zátěží
a nakonec zvládla přecházet si v chodítku po chodbě. Během
hospitalizace bylo zjištěno, že nemocná nezvládá inhalovat léky
(prášková neboli DPI forma), proto byla provedena úprava in-
halační léčby. Zdravotní sestry pacientku edukovaly a zaučily
v použití inhalačního nástavce i vlastní inhalační technice
(pMDI forma).

V závěru hospitalizace byl pacientce přivezen nový domácí
přístroj pro neinvazivní ventilaci. Po noční somnografii s titrací
přístroje s využitým vyšších tlaků (tzv. high intensity NIV –
HI-NIV) byla ověřena redukce hyperkapnie, při dostatečné
ventilaci bylo možné snížení frakce kyslíku (iPAP 30, ePAP
10, FiO2 25 %, DF 22/min). Pacientka tuto „HI-NIV“ výborně
tolerovala a proto byla, společně s rodinou, pečlivě edukována
v použití přístroje. Poté (49. den) byla propuštěna do domácí
péče.

Pokud bychom mohli náročnost péče o tuto pacientku vy-
číslit, tak byla neinvazivně ventilována celkem 793 hodin, spo-

třebovala 4 masky k NIV, bylo nutno změnit způsob domácí
neinvazivní ventilace na „HI-NIV“. Komplexnost péče o tuto
pacientku pak dokresluje široká paleta metod plicní rehabili-
tace, specifický nácvik inhalačních technik a probíhající nut-
riční podpora.

Obr. 2: Přístroj pro domácí ventilační léčbu umožňující zvý-
šenou tlakovou podporu (BIPAP ST)

Obr. 3: Přístroje pro domácí neinvazivní ventilaci

Obr. 4: Přístroj pro nemocniční neinvazivní plicní ventilaci
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Závěr
V uvedené kazuistice je prezentována jedna z mnoha hospita-
lizací pacientky v terminální fázi chronické obstrukční plicní
nemoci, trpící fenotypem frekventní exacerbace. Popisovaný
případ dokládá nutnost individualizované péče o pacienty
a multioborovou spolupráci týmu pneumologa, fyzioterapeutky
a nutricionistky. Neméně důležitá je i úloha ošetřujících sester,
které jsou s pacienty a jejich příbuznými v tom nejužším styku
a vedle běžné ošetřovatelské činnosti mají značný podíl na edu-
kaci nemocných.
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ZHODNOCENÍ PĚTILETÉ LÉČBY SUBLINGVÁLNÍ ALERGENOVOU TERAPIÍ 
PREPARÁTEM ORALAIR U PACIENTKY S ALERGICKOU 
RINOKONJUNKTIVITIDOU A SEZÓNNÍMI PROJEVY ASTHMA BRONCHIALE

MUDr. Vlasta Dunajová
Ambulance alergologie a klinické imunologie, Litomyšlská nemocnice

32letá pacientka byla poprvé vyšetřena v naší alergolo-
gické ambulanci v červnu 2009. Od 10 let věku byla sledo-
vána na jiném alergologickém pracovišti, kde byla kožními
prick testy zjištěna alergie na pyly trav, pelyněk a olši. Kli-
nickým projevem alergie byla rinokonjunktivitida a kašel,
jako projev sezónního asthma bronchiale, v období od
května do července, dále svědění očí v období od března do
září. V roce 2007 byla pacientce ošetřujícím alergologem na-
bídnuta a předepsána SCIT vakcína Alutard (směs pylů trav).
Pacientka terapii nezahájila, neboť vzhledem k pracovním
povinnostem nezvládla dojíždět do ambulance k pravidelné
aplikaci vakcíny.

Matka pacientky trpěla sezónní alergickou rinokonjunk-
tivitidou (květen až červenec), bratranec pylovou rinokon-
junktivitidou.

Pacientka vážněji nestonala, od 10 let věku trpěla projevy
pylové sezónní rinokonjunktivitidy, od 30 let věku byla lé-
čena pro sezonní projevy alergického asthma bronchiale.
Pracuje jako hospodářka v základní škole, je nekuřačka.

Léčba v pylové sezóně vždy zmírnila příznaky alergie. Od
března každoročně užívala denně desloratadin (Aerius), bu-
desonid (Rhinocort) sprej do nosu a při projevech oční aler-
gie antazolin+tetryzolin (Spersallerg) kapky do spojivkového
vaku. Kašel a ojedinělá dušnost, vyskytující se v závislosti na
koncentraci pylů, prakticky vymizela při každodenní aplikaci
inhalačních kortikoidů (Giona Easyhaler) v dávce 400 μg,
při zhoršení 800 μg denně.

V září 2010 pacientka udávala zhoršení alergické rino-

konjunktivitidy v pylové sezóně. Nově pak trpěla od konce
dubna do začátku července pozátěžovou dušností, s nutností
aplikace salbutamolu (Ventolin) 3 až 4 dny v týdnu. Byly
provedeny kožní prick testy, které prokázaly alergii na pyly
5 trav (12 mm), čtvero obilí (10 mm), olši (7 mm) a pelyněk
(12 mm).

Po domluvě a zhodnocení alergických obtíží pacientka
začala od ledna 2011 užívat sublingvální alergenovou terapii
SLIT (tablety Oralair). První dva týdny po aplikaci pociťovala
svědění v ústech a uších. Oralair dále užívala až do konce
června bez zmíněných příznaků.

V listopadu 2011 pacientka při kontrole hodnotila pylo-
vou sezónu jako velmi mírnou. Pravidelně ještě od dubna
do července užívala antihistaminika (Aerius) a inhalační
kortikosteroidy (Giona Easyhaler) v dávce 400 μg denně.
Neměla žádné dechové obtíže, neměla rýmu, výjimečně se
vyskytlo jen mírné svědění očí, lehce zarudlé spojivky. Pa-
cientka udává významné zlepšení alergických obtíží v závis-
losti na aplikaci Oralairu, který pak užívá každoročně v ob-
dobí od ledna do června. V lednu 2015 byla zahájena
poslední sezóna léčby SLIT.

Od roku 2013 (třetí rok aplikace Oralairu) pacientka v py-
lové sezóně udává jen několik dní mírné svědění očí, bez
nutnosti užívání antihistaminik, neměla alergickou rýmu,
neměla dechové obtíže, poprvé za celou sezónu v tomto roce
nenasadila IKS ani bronchodilatancia. Následující pylové se-
zóny nadále nevyžadovaly aplikaci IKS ani symptomatické
protialergické terapie.
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SDĚLENÍ Z PRAXE

ZKUŠENOSTI A VÝHODY PŘED- A KOSEZÓNNÍHO DÁVKOVÁNÍ 
PŘÍPRAVKU ORALAIR

MUDr. Iva Pončáková
Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha

Jedenáctiletý chlapec s pozitivní alergickou rodinnou ana-
mnézou byl vyšetřen na našem alergologickém oddělení
v říjnu 2010 pro opakované respirační infekty s teplotami
s nutností antibiotické (ATB) terapie. Jako další obtíže rodiče
udávali vodnatou sekreci z nosu, svědění a pálení očí, otoky
v obličeji, které se u chlapce vyskytly zcela poprvé v průběhu
července toho daného roku. Perinatální i poporodní data
byla bez pozoruhodností, projevy atopického ekzému paci-
ent neměl. Rodiče byli nekuřáci, domácí prostředí bylo uspo-
kojivé, bez zvířat.

Bylo provedeno rozsáhlejší imunologické vyšetření, v la-
boratorních výsledcích nebyl prokázán protilátkový ani bu-
něčný imunodefekt, fagocytóza granulocytů bez patologie,
v komplementu snížená hodnota manan vázajícího proteinu
(MBP). Celkové IgE 216 U/ml, eozinofilní kationický protein
(ECP) 25,5 ng/ml, specifické IgE GX1 trávy 75,20 IU/ml,
bojínek 44,2 U/ml, rPhl p1 84,1 U/ml, obiloviny 3,94 U/ml,
plísně 3,14 U/ml. V kožních prick testech byla prokázána
časná přecitlivělost na alergeny směsi pěti trav 7/15 mm,
směsi 4 obilovin 7/15 mm, bojínku 6/10 mm. Vzhledem
k opakovaným infektům byla zahájena imunomodulační
léčba preparátem Luivac na tři měsíce, doporučeno podávání
antihistaminika v době infektů a v pylové sezóně. Po dobrání
imunomodulační léčby byla zahájena specifická imunotera-
pie sublinguální cestou Staloralem 300 (směs 5 trav), kterou
pacient snášel dobře. Na podzim roku 2011 však byla opět
zaznamenána zvýšená nemocnost, stále častěji byl nemocný
nucen vynechávat dávku Staloralu 300 z důvodu nutnosti
léčby akutního respiračního infektu. Nakonec rodiče na kon-
trole v únoru 2012 sdělili, že se po jednom z infektů k po-
dávání SLIT již nevrátili. Pro opětovnou vyšší nemocnost

byla zahájena imunomodulační léčba Ribomunylem na šest
měsíců, s dobrým efektem, nemocnost se snížila.

Při kontrole v lednu 2012 bylo opět zahájeno po domluvě
s rodiči podávání Staloralu 300 ve stejném složení. Během
dalšího roku, přes pravidelnou důkladnou edukaci rodičů
při každé kontrole, však opět docházelo k občasnému vyne-
chání dávek Staloralu 300, tentokrát ne z důvodu nemoc-
nosti, ale spíše z organizačních důvodů (špatná domluva
mezi rodiči). V pylové sezóně opět docházelo k nosním
i očním projevům alergických obtíží, kašel ani dechové ob-
tíže pacient neměl.

Bylo přistoupeno ke změně typu sublinguální alergenové
imunoterapie (AIT) a od ledna 2014 bylo zahájeno podávání
tabletové aplikační formy – Oralair (směs pěti trav). Po první
dávce, která byla podána při kontrole za dohledu lékaře, se
vyskytlo lehké svědění v ústech a krku, další aplikace již byly
bez potíží, léčbu po celou dobu užívání velmi dobře snášel.
Vzhledem k jednoduchosti aplikace sublingvální tablety
a každodenní pravidelnosti, kdy nebylo nutno sledovat, které
dny má být dávka aplikována, si chlapec aplikoval Oralair
sám, pravidelně, nedocházelo k vynechávání dávek. Během
pylové sezony byl pacient bez alergických obtíží, bez nutnosti
protialergické terapie.

Druhý rok léčba Oralairem pokračovala, pacient byl zcela
bez alergických obtíží, bez akutních infektů, antihistamini-
kum neužíval. Změna jednoho typu vakcíny s celoročním
podáváním za vakcínu s před- a kosezónním podáváním
vedla ke zlepšení compliance pacienta (rodiny) k léčbě bez
vynechávání jednotlivých dávek, což vedlo ke snížení symp-
tom skóre hodnotícího alergické projevy nosní a oční a zdá
se, že i dílem ke snížení nemocnosti pacienta.
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Souhrn
Kazuistika popisuje nečekané problémy ve správné inhalační technice během aplikace
bronchodilatační inhalace z domácího nebulizátoru u pacientky v seniorském věku s ast-
matem.

Summary
Home bronchodilator inhalation from nebulizer as reason of backache?!
Unexpected problems with correct inhalation technique during home bronchodilator
nebulization of patient in senior age with asthma are described in our case history.

Kašáková, E. Domácí bronchodilatační inhalace z nebulizátoru jako příčina bolesti zad!? Kazuistiky
v alergologii, pneumologii a ORL 12, 4: 26–29, 2015.
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Domácí bronchodilatační inhalace 
z nebulizátoru jako příčina bolesti zad!?

Úvod
Další kazuistika v sérii článků na téma inhalační systémy v léčbě
nemocí s bronchiální obstrukcí bude věnována nebulizátoru.
Nebulizátory patří mezi inhalační systémy, které jsou často
označovány jako „domácí“ inhalátory. Mnoho našich pacientů
s chronickými nemocemi s bronchiální obstrukcí (CBO) s fre-
kventními exacerbacemi používá v domácí péči nebulizátory.
Některé typy nebulizátorů plně nebo částečně hradí zdravotní
pojišťovny po předchozí žádosti astmatologa a schválení reviz-
ního lékaře pojišťovny. Nebulizátory generují tzv. vlhký aerosol
a dělíme je na ultrazvukové a kompresorové resp. tryskové
(Kašák 2013). K léčbě našich pacientů s CBO používáme vět-
šinou nebulizátory kompresorové např. InnoSpire Essence,
Pari-boy, AAD HaloLite a mnohé další nebo výkonné ultra-
zvukové nebulizátory. Na trhu v České republice jsou k dispozici
pro pacienty např. s cystickou fibrózou, plicní hypertenzí nebo
imunokompromitované pacienty osobní, kapesní nebulizátory
(vibrační mesh nebulizátory). Nebulizátory mohou mít, stejně
jako inhalační nástavce obličejovou masku nebo náustek. K ne-
bulizaci u našich pacientů používáme bronchodilatační léky
(Ventolin roztok, Atrovent roztok, Berodual roztok), přidat mů-
žeme expektorancia (Mucosolvan roztok) a k dispozici je i kor-
tikosteroid (Pulmicort suspenze) (tab. 1). Léky k nebulizaci ře-
díme fyziologickým roztokem nebo Vincentkou. Závažnou
chybou je ředění léků k nebulizaci destilovanou vodou (Kašá-

ková 2015). Délka inhalace se pohybuje mezi 10–20 minutami
podle typu přístroje.

Stejně jako u ostatních inhalačních systémů musíme s paci-
entem nacvičit správnou inhalační techniku z nebulizátoru
a vybavit ho písemným rozpisem složení inhalační směsi, dél-
kou nebulizace a kdy a jak často nebulizaci použít, včetně kon-
taktu na ošetřující personál. Sami pacienti jsou potom schopni
včasnou intenzivní bronchodilatační léčbou zabránit rozvoji
exacerbace a nutnosti urgentního vyhledání lékařské pomoci
(Kašák 2013).

Kazuistika
Pacientka narozená v roce 1942 (73 let), kuřačka s náloží
230 000 cigaret, dispenzarizovaná na našem oddělení pro dia-
gnózu astma bronchiale lehké perzistující od roku 2005 na léčbě
budesonid (Pulmicort Turbuhaler 400 μg) 1-0-1, cetirizin (Zyr-
tec tbl.) 1-0-0 a salbutamol (Ventolin N aer.) podle potřeby.
Pracovala jako pneumologická sestra ve velké pražské nemoc-
nici, sportovkyně, denně cvičila, chodila plavat, na jógu a pro-
vozovala turistiku.

Od roku 2005 do roku 2013 měla pacientka velmi špatnou
compliance, opakovaně vysazovala preventivní léčbu, přichá-
zela nárazově pro obtíže, léčba astmatu byla vždy zahájena a pa-
cientkou opět vysazena, stále kouřila.

Na počátku roku 2013 přišla pacientka pro obtíže, měla opa-
kované paroxysmy dušnosti, pískoty na hrudníku, kašle. Anti-
astmatika neužívala od roku 2009. Léčí se na hypertenzi (be-
tablokátor) a hypotyreózu levothyroxinem (Euthyrox). Po
provedeném bronchodilatačním testu byla znovu zahájena
léčba astmatu – formoterol fumarát+budesonid (Symbicort
Turbuhalaer 200/6 μg) 1-0-1 a ipratropium-bromid (Atrovent
N aer.) podle potřeby a astma bylo překlasifikováno na středně
těžké. Pacientka byla edukována ve správné inhalační technice
z Turbuhaleru i aerosolového dávkovače (MDI) a dostala

roztok pro nebulizaci salbutamol
roztok pro nebulizaci ipratropium
roztok pro nebulizaci fenoterol/ipratropium
suspenze pro nebulizaci budesonid

galenická forma účinná látka

Tab. 1: Přehled antiastmatik určených k nebulizaci
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zprávu pro internistu s doporučením nahrazení betablokátoru
jiným antihypertenzivem.

V roce 2013 opakovaně navštěvovala naše oddělení (13x)
pro exacerbaci astmatu, dostávala série bronchodilatačních in-
halací s dobrým efektem, někdy byla nutná antibiotická léčba,
byla reedukována v inhalační technice z Turbuhaleru i z aero-
solového dávkovače (MDI). Pro nesprávnou inhalační techniku
z MDI byl vydán inhalační nástavec a pacientka byla zacvičena
v inhalační technice MDI přes nástavec. V léčbě hypertenze
byl betablokátor nahrazen blokátorem kalciového kanálu.

V listopadu 2013 jí byl po schválení revizním lékařem zdra-
votní pojišťovny u nás na oddělení vydán kompresorový nebu-
lizátor, pacientka byla zaučena ve správné inhalační technice,
byla vybavena léky resp. receptem na bronchodilatační léky
(Atrovent a Ventolin roztok), fyziologickým roztokem na ředění
léků k nebulizaci a dostala písemný rozpis inhalace.

Postupně se astma dostalo pod kontrolu, do jara roku 2015
užívala pravidelně preventivní léčbu, přicházela pravidelně na
kontroly pouze k doplnění léků, došlo ke zlepšení funkce plic,
na spirometrii měla jen lehkou obstrukci v periferních dýcha-
cích cestách.

V dubnu 2015 přišla pacientka pro zhoršení astmatu, hůře
se jí dýchalo a měla febrílie. Na otázku pneumologa jak často
si dáváte inhalaci, vyndala z tašky nebulizátor a velmi rozho-
řčeně sdělila, že nemůže inhalovat, protože jí nesnesitelně bolí
záda a ruce. Po našich nechápavých pohledech ukázala na ob-
rázek, který je na krabici nebulizátoru (obr. 1) a vysvětlila, že
když si nádobku s nebulizační směsí vloží do držáku na těle ne-
bulizátoru (tak jak je to na obrázku), musí být po celou dobu
inhalace ohnutá k nádobce a při tom jí strašně bolí záda. Když
to nemůže vydržet, vezme celý inhalátor do rukou a zvedne ho
blíž ústům, ale to jí po chvilce bolí ruce, protože je těžký?!

Pacientka byla poučena, že nebulizační nádobku lze vzít do
ruky a vložit její náustek do úst, protože má dostatečně dlouhou
hadici, která spojuje přístroj s nádobkou a držák na těle inha-
látoru slouží jen k případnému odložení nádobky, aby se nevy-
lila nebulizační směs.

Na další kontrolu se pacientka zatím nedostavila, předpo-
kládáme tedy, že astma je opět pod kontrolou a že bolesti zad
ustoupily.

Diskuse
V naší klinické praxi máme velmi dobré zkušenosti s používá-
ním nebulizátorů našich pacientů v domácím prostředí. Nepo-
tvrdily se ani obavy z nadužívání β2- agonistů u pacientů, kteří
mají doma nebulizátor (Kašák 2013).

Díky prodlužování lidského života přibývají v našich ordi-
nacích pacienti v seniorském věku. V dnešní době je většina
seniorů aktivních, do vysokého věku pracují, sportují, studují
univerzity třetího věku a také „klamou tělem“ tj. velmi dobře
mladistvě vypadají. Mezi takové patří naše prezentovaná paci-
entka. Je to velmi dobře a mladě vypadající dáma, vždy vkusně
upravená a oblečená. Přesto, že byla edukována ve správné in-
halační technice z nebulizátoru, celý postup si sama zkusila,
když jí byl inhalátor vydáván a před tím mnohokrát dostala in-
halaci na našem oddělení, zapomněla, že si nádobku s nebuli-
zační směsí může klidně vzít do ruky, přiblížit k ústům a po-
hodlně inhalovat. My jsme bohužel tuto skutečnost „dobře
vypadajícího seniora“ podcenili.

Nebulizátory, které pacienti používají v domácím prostředí,
je třeba pravidelně čistit. Všechny díly nebulizační nádobky
a náustek se umývají v teplé vodě se saponátem, pak se oplách-
nou pod proudem vody a nechají se uschnout. Jen pro zajíma-
vost: na obrázku 2 vidíte zcela deformovanou nebulizační ná-
dobku po čištění jiné naší pacientky, která ji dlouho vyvářela,
aby byla dokonale čistá.Obr. 1: Obrázek na krabici nebulizátoru

Obr. 2: Nebulizační nádobka po dlouhém vyváření
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Závěr
Stejně jako u ostatních inhalačních systémů, také u nebulizátorů
je velice důležité edukovat pacienta ve správné inhalační tech-
nice, nejlépe, aby si to pacient sám mohl vyzkoušet, ale také
správnou inhalační techniku opakovaně kontrolovat (Teřl 2015).
Jak ukazuje naše kazuistika, platí to u všech pacientů a u seniorů
dvojnásob. Odborné sestry by se na edukaci pacientů ve správné
inhalační technice měly významnou měrou podílet i proto, že
od 1. 1. 2015 je v Sazebníku výkonů sesterský kód 06132 – Edu-

kace pacienta v inhalační léčbě, včetně nácviku a kontroly
správné inhalační techniky a jeho nositelem je všeobecná sestra
na pneumologických a alergologických pracovištích.
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16. července 2015 v 9.54 hodin byl z příjmové interní am-
bulance Nemocnice ve Svitavách telefonicky konzultován pří-
pad 68letého pacienta s chronickými polykacími obtížemi, pro
které je tento pacient dispenzarizován a léčen na ORL oddělení
Krajské nemocnice Pardubice.

15. července večer při jídle pravděpodobně vdechl jednu
(možná dvě) kuličky černého rybízu. Vykašlat vdechnutý rybíz
se mu nepodařilo, subjektivně udával pocit šimrání či lechtání
na hrudníku s drážděním ke kašli.

Dohodli jsme odeslání pacienta k provedení bronchoskopie
do OLÚ Jevíčko. Během hodiny byl k nám pacient přepraven.

Shledali jsme, že subjektivní potíže trvají, objektivní nález
je stejný jako v interní příjmové ambulanci Nemocnice Svitavy.
Hmotnost pacienta 71 kg, výška 168 cm, TK 184/102 mmHg,
pulz 101 reg., SaO2 91 %, lymfatické uzliny (LU) nezvětšeny,
poklep na hrudníku plný, jasný, dýchání vezikulární – vlevo
čisté, vpravo, zvláště ventrolaterálně od úrovně axily k bazi, na
vrcholu inspiria vrzoty a pískoty. Akce srdeční pravidelná, ozvy
ohraničené. Tapottement bilaterálně negativní. Dolní končetiny
bez otoků.

Diagnostický souhrn: stav po aspiraci cizího tělesa (T 17,5,
W 79), chronické polykací obtíže, M. hypertonicus, paréza ner-
vus VII. sin.

Trvale užívá amlodipin+atorvastatin (Caduet 5/10 mg) 1-0-
0, vinpocetin (Cavinton Forte 10 mg tbl) 1-0-1 + ještě nějaký
lék z neurologické indikace, jehož název si nepamatuje.

Po premedikaci Mesocain 1% + Lidocain 10% lokálně, Apau-
rin 1 amp. + Dolsin 50 mg i.v., byla provedena bronchoskopie
s využitím přístroje Pentax FB-18V, vč.H 112103.

Zajímavé bronchologické (a morfologické) 
nálezy

Pavel Bartoň1, Zoltán Kerekes2, Zdenka Svojanovská2

1OLÚ Jevíčko
2Patologie s.r.o., Litomyšl
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Obr. 1: RTG snímek hrudníku (17. 7. 2015, Svitavy)

Plicní parenchym je bez ložiskových změn, bránice a pravý zevní
brániční úhel jsou ostré, levý zevní brániční úhel je lehce otupělý.
Srdce je Ao konfigurace, nezvětšené. Dextroskolióza hrudní pá-
teře.
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Bronchoskopické vyšetření
Hlasivky byly pohyblivé, trachea volná, hlavní karina ostrá (obr. 2/1). Levý bronchiální systém byl v dohledu fibroskopu volný.
Vpravo byl volný hlavní a horní lobární bronchus, jehož odstup je zřejmý na obrázku 2/1 na „7–8 “. Ve spojném bronchu bylo
patrno aspirované cizí těleso – zrnko černého rybízu (obr. 2/2–4). Rybíz průsvit spojného bronchu zcela obturoval (obr. 2/4). 

Obr. 2: Bronchoskopické vyšetření (16. 7. 2015)

Obr. 3: Bronchoskopické vyšetření (16. 7. 2015)

2/1 2/2 2/42/3

3/1 3/2 3/43/3

Bioptickými kleštěmi se podařilo rybíz mobilizovat a uchopit, ale při pokusu o jeho odstranění zůstal v pravém hlavním bronchu,
v úrovni odstupu pravého horního lobárního bronchu (obr. 3/1).

Další pokus o odstranění rybízu jsme provedli pomocí gastroenterologických bioptických kleští, jejichž branže jsou větší a mají
větší úhel a rozsah rozevření – s jejich pomocí se spolu s extubací přístroje podařilo rybíz vcelku odstranit (obr. 3/2,3). Průměr
zrnka byl 10 mm.

Provedli jsme novou intubaci přístroje a znovu detailně prohlédli oba bronchiální systémy, které byly v dohledu fibrobroncho-
skopu až za úroveň subsegmentálních větví volné. Sliznice byla v pravostranné periferii zarudlá, lehce fragilní (obr. 3/4 od „3–4“
k „9“ – střední lobální bronchus, dolní lobární bronchus, B6 dx.). Provedli jsme výplach fyziologickým roztokem s následnou
aspirací lavážní tekutiny do sterilního kontejneru k mikrobiologickému vyšetření. Kultivačně prokázány v kvantitě 103 viridující
streptokoky.

Objektivně po výkonu: TK 131/84 mmHg, pulz 75 reg., SaO2 90 %. Pacient byl po asi devadesátiminutové observaci propuštěn
v doprovodu rodinných příslušníků domů.

Aspirace cizího tělesa (CT) není v bronchologii nijak vzácnou událostí, zvláště u dětí a starších pacientů. Nejčastěji jde o aspi-
rovanou potravu, léky, u dětí to mohou být fragmenty hraček, drobné díly různých stavebnic, psacích potřeb apod. U pacienta
s epilepsií jsme odstraňovali v záchvatu aspirovanou část rozlomené zubní protézy.

Zpravidla se daří aspirované CT odstranit pomocí fibrobronchoskopu, někdy je však třeba použít rigidní bronchoskop v celkové
anestezii. Výjimečně si stav vyžádá radikální chirurgické řešení.

Pokud není aspirované CT odstraněno ihned nebo brzy po aspiraci, může být příčinou bronchopneumonie za „obstrukcí“,
ostřejší či hranatá CT mohou vést ke vzniku reaktivních granulací v jejich okolí se stejným následkem.

Granulace mohou imponovat jako granulace neo-etiologie, zvláště u kuřáků, u nichž uběhla od aspirace doba několika dnů až
měsíců, období akutních potíží pominulo a příhoda s aspirací byla téměř nebo úplně zapomenuta…

Ukázky výše uvedeného, viz případy na následující straně.
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Obr. 5: Bronchoskopické vyšetření (24. 4. 2007)

Obr. 6, 7: Bronchoskopické vyšetření (24. 2. 2009)

Cca 6 cm pod hlasivkami drobná, klidná prominence na levé tracheální stěně, nasedající na chrupavčitý prstenec – vs. deformace
chrupavčitého prstence. Histologické vyšetření: ve vyšetřovaných vzorcích tuhé granulace tracheální sliznice zachyceny fragmenty
cizího tělíska rostlinného původu. Nádorové struktury nezachyceny.

Stav po aspiraci cizího tělíska – léku ACC LONG por tbl efferv.
Obr. 6/2,3 – obturace B9 dx., obr. 6/4 – stav po odstranění B9

obturujících hmot bioptickými kleštěmi, obr. 7 – excidované
částice cizího tělesa. Histologické vyšetření: vločky zahuštěného
hlenu s příměsí skupinek koniofágů a příměsí hnisavého zá-
nětlivého exsudátu v podobě neutrofilních leukocytů.

MUDr. Pavel Bartoň
OLÚ 510
569 43 Jevíčko
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7/1 7/2 7/47/3

Obr. 4: Bronchoskopické vyšetření (16. 4. 2013)

Objemný útvar hladkého povrchu, barvy slonoviny, obturující periferii dolního lobárního bronchu vpravo. Diferenciální diagnostika:
aspirované cizí těleso vs. neo proces. Bronchologický závěr: neo proces vyrůstající z B9 dx. Překvapivě „příjemný“ závěr histolo-
gického vyšetření: cizí těleso rostlinného původu s tvorbou granulační tkáně v okolí.

4/1 4/2 4/44/3
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Souhrn
Případová studie popisuje případ chlapce mladšího školního věku pocházejícího z jed-
novaječných dvojčat s diagnózou smíšená vývojová dysfázie (dle MKN F 80.1, F 80.2).
Kazuistika popisuje anamnestická data, závěry z logopedického a psychologického vy-
šetření, dále pak závěry z foniatrického, speciálně pedagogického a psychologického vy-
šetření ze speciálně pedagogického centra logopedického (SPC). Cílem případové studie
je poukázat na variabilitu a závažnost symptomatologie vývojové dysfázie, ale především
vyzdvihnout důležitost diferenciální diagnostiky vývojové dysfázie, především od těžké
dyslalie multiplex (častá záměna).

Summary
Developmental dysphasia: case study in a boy
A case study describes a case of a preschool-age boy who was born as the monovular
twin with a diagnosis of a mixed developmental dysphasia (codes F 80.1, F 80.2 according
to ICD). The case report describes his history, conclusions from logopedy and psychology
testing, and also phoniatry examination, conclusion from testing performed by special
education teacher and psychologist performed in the Centre for special education and
logopedy. The case report is aimed to show the variability of severity of symptoms of de-
velopmental dysphasia, but predominantly to point out the importance of differential di-
agnostics of the developmental dysphasia, particularly the need to distinguish it from
a severe dyslalia multiplex (frequent confusion).

Smečková, G. Vývojová dysfázie: případová studie chlapce. Kazuistiky v alergologii, pneumologii
a ORL 12, 4: 33–38, 2015.

Klíčová slova
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 diferenciální diagnostika
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Vývojová dysfázie: 
případová studie chlapce

Úvod
V populaci dětí pozorujeme nárůst narušené komunikační
schopnosti. V rámci logopedické prevence se velmi často hovoří
o dyslalii, ovšem problematika vývojové dysfázie je v kontextu
logopedické prevence podceňována. U dětí mladšího školního
věku je výskyt čistých forem poruch artikulace méně častý. Za
velmi důležitou lze považovat kvalitní diagnostiku, především
pak diferenciální diagnostiku vývojové dysfázie, a také včasné
zahájení logopedické terapie. Obě narušené komunikační
schopnosti jsou vývojové, ovšem vývojová dysfázie je ve srov-
nání s dyslalií multiplex mnohem závažnější, a logicky její te-
rapie musí probíhat jiným způsobem. U dyslalie je narušena
foneticko-fonologická jazyková rovina, kdežto u vývojové dys-
fázie pozorujeme narušení všech jazykových rovin (morfolo-
gicko-syntaktické, lexikálně-sémantické, pragmatické), dále
pak narušení zrakové, sluchové percepce, prostorové a pravo-
levé orientace, grafomotoriky i kresby.

V rámci případové studie bude poukázáno na nezbytnost
správné diagnostiky vývojové dysfázie. V praxi se poměrně
často setkáváme s klienty, u kterých byla nesprávně diagnosti-
kována dyslalia multiplex, a došlo tak k záměně s vývojovou
dysfázií. Důvodem může být zaměření se především na fone-

ticko-fonologickou jazykovou rovinu. Diferenciální diagnostika
vývojové dysfázie je velmi důležitá.

Autoři Škodová et al. (2007; s 110) chápou vývojovou dysfázii
jako „specificky narušený vývoj řeči projevující se ztíženou schop-
ností nebo neschopností naučit se verbálně komunikovat, i když
podmínky pro rozvoj řeči jsou přiměřené“. Dlouhá (Dlouhá et
Černý 2012; s. 38) uvádí, že „vývojová dysfázie je porucha řečo-
vého vývoje způsobená poruchou percepce řeči různého stupně,
která se dále prezentuje různými formami postižení jazykových
struktur“.

Symptomatologie vývojové dysfázie je velmi pestrá, lze po-
zorovat obtíže jak v oblasti řečové, tak neřečové. „Typické je na-
rušení verbálního projevu – jeho úroveň je mnohem nižší, než
odpovídá intelektu a neverbálním schopnostem“ (Klenková 2006;
s. 70). Lejska (In: Klenková 2006) uvádí, že dítě s vývojovou
dysfázií řeč slyší, ale má potíže s jejím porozuměním, což lo-
gicky negativně ovlivňuje i vlastní tvorbu řeči.

Diagnostika vývojové dysfázie by měla být vždy záležitostí
týmovou. Důležitá je diagnostika foniatrická, neurologická, lo-
gopedická a také psychologická. V rámci diferenciální diagnos-
tiky je nutné vývojovou dysfázii odlišit od mentální retardace,
sluchového postižení, vývojové dysartrie, těžké dyslalie, opož-
děného vývoje řeči prostého (Škodová et Jedlička 2007). Klen-
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ková (2006) ještě uvádí nutnost odlišení vývojové dysfázie od
mutismu, autismu a syndromu Landau-Kleffner.

Kazuistika
Rodinná anamnéza: rodiče jsou středoškoláci, neléčí se pro
žádná závažná onemocnění. Chlapec má staršího bratra (na-
rozen v roce 2002; diagnostikována dysortografie) a bratra-
dvojče, u kterého byla diagnostikována vývojová dysfázie re-
ceptivní, rovněž v péči logopedické ambulance. Jedná se
o jednovaječná dvojčata.

Osobní anamnéza: jednalo se o druhé fyziologické těhoten-
ství. Průběh těhotenství matka hodnotí jako kladný, neudává
problémy. Dvojčata se narodila ve 35. týdnu, hoch se narodil
jako gemini A. Porodní hmotnost matka uvádí 2 620 g, porodní
délku 46 cm. Poporodní adaptace byla bezproblémová, v inku-
bátoru nebyl.

Chlapec začal sedět kolem šestého měsíce věku a chodit
kolem jedenácti měsíců věku bez opory. Dle matky probíhala
preverbální stadia fyziologicky, první slova datovala kolem 1.
roku věku dítěte, první věty kolem 4. roku věku chlapce. Chla-
pec navštěvoval také jinou ambulanci klinické logopedie (od 4
let a 5 měsíců), logopedická péče ovšem – dle matčiných slov
– nepostupovala, proto se rozhodla ke změně logopeda. Od 5
let a 6 měsíců chlapec navštěvuje ambulanci klinické logopedie
společně se svým bratrem. Je dispenzarizován v péči pediatra,
foniatra a logopeda.

Sociální anamnéza: rodinné prostředí je stimulující. Chla-
pec navštěvoval mateřskou školu (od 3 let a 6 měsíců), adaptace
byla dobrá, nyní navštěvuje přípravnou třídu základní školy.

Odborná vyšetření: Chlapec byl vyšetřen ve foniatrické am-
bulanci v prosinci roku 2012 (ještě před první návštěvou na
pracovišti autorky) se závěrem vývojová dysfázie expresivní, vý-
vojová dysartrie/dyspraxie. Kontrolní foniatrické vyšetření bylo
realizováno v lednu roku 2013 se závěrem: sluch dítěte se jeví
bez patologie, nutno ale vyšetření opakovat (objednán za tři mě-
síce (otoakustické emise – OAE, tympanometrie – TA, TM)).

Další odborné vyšetření chlapce bylo realizováno ve speci-
álně pedagogickém centru logopedickém (dále jen „SPC logo-
pedické“), a to v květnu 2013. Důvodem návštěvy bylo posou-
zení školní zralosti chlapce.

Závěr vyšetření: kognitivní funkce se pozvolna rozvíjí, v po-
předí pomalejší vývoj především jemné motoriky – mluvidel, ruky,
sluchové percepce i představivosti. Vytvářejí se pracovní návyky.
Koncentrace pozornosti zatím kolísá. Vada řeči – OVŘ (opožděný
vývoj řeči), susp. vývojová dysfázie, vývojová dysartrie. Doporu-
čujeme zařazení dítěte do přípravné třídy k rozvoji oslabených
funkcí. Intenzivní logopedická péče je nadále nezbytná.

Charakteristika logopedické péče v období od července 2013
do července 2014
Komplexní logopedické vyšetření bylo provedeno ve věku 5 let
a 6 měsíců s následujícími výsledky:
Řeč:

● Lexikálně-sémantická jazyková rovina
Orientační vyšetření porozumění řeči proběhlo v rámci hry,

bylo pracováno s běžnými věcmi denní potřeby, přičemž chla-
pec měl s těmito předměty manipulovat. V rámci jednoduchých
instrukcí neměl potíže, ale při složitějších logicko-gramatických
strukturách se začaly obtíže s porozuměním objevovat. Vý-
znamnou roli zde sehrála narušená sluchová verbální paměť.
Časová a dějová posloupnost byla taktéž narušena. V rámci
slovní zásoby byly zaznamenány podprůměrné výkony, ovšem
výrazněji bylo narušeno slovní porozumění. Orientaci na těle
zvládal, stejně jako pojmenování jednotlivých částí těla. Popis
dějových obrázků zvládal jednoslovně.

● Morfologicko-syntaktická jazyková rovina
V řeči chlapce se objevovaly dysgramatismy (nesprávné užití

rodu, správného času, předložek). Na otázku odpovídal větši-
nou jednoslovně, případně větou jednoduchou. V řeči se obje-
vovaly i latence.

● Foneticko-fonologická jazyková rovina
Mluvní apetit chlapce byl přiměřený. Srozumitelnost řeči

ovšem byla snížena narušením artikulace většiny hlásek, pozo-
rována byla samohlásková řeč. Obtíže chlapci činila slova více-
slabičná. Jeho slovní projev byl na úrovni jednoduchých vět,
o reprodukci básniček zájem neměl. Mluvní tempo řeči bylo
lehce zrychlené. Diftongy a vokály byly intaktní. Přehled arti-
kulace konsonant uvádí tabulka 1.

V rámci orientačního vyšetření fonematického sluchu byla
pozorována nejvyšší chybovost v distinktivním rysu znělost x
neznělost.

● Pragmatická jazyková rovina
Řeč chlapce byla zrychlená, vyskytovaly se akcelerace. Řečový

projev po obsahové stránce ne vždy odpovídal situaci a obsahu
sdělení. Potíže mu činila formulace otázky. Koverbální chování
bylo narušeno. Zhodnocení úrovně motoriky je v tabulce 2.

Autorka kazuistiky je absolventkou jednooborové psycho-
logie, tudíž realizovala také vyšetření psychologické. V tabulce
3 uvádíme přehledně jednotlivé subtesty v rámci Wechler Pres-
chool and Primary Scale of Intelligence (dále jen WPPSI) s vý-
sledky.

P intaktní
B substituce

1. artikulační okrsek M intaktní
V substituce
F intaktní

T, D, N artikulovány na spodině
C, S, Z zvládá na úrovni zvuků

2. artikulační okrsek Č, Š, Ž zvládá na úrovni zvuků
L artikulováno na spodině
R, Ř substituce

3. artikulační okrsek Ť, Ď, Ň zvládá na úrovni zvuků
J intaktní

4. artikulační okrsek K, G, CH intaktní

5. artikulační okrsek H intaktní

Tab. 1: Přehled antiastmatik určených k nebulizaci
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Celkově se u chlapce objevuje narušení jak v oblasti slovní
zásoby, tak slovního porozumění, aritmetiky a sluchové ver-
bální paměti. Nejvýrazněji bylo narušeno slovní porozumění,
což se zcela jistě promítlo i do dalších subtestů, např. aritmetiky.
Výrazně negativní roli sehrála i narušená sluchová verbální
paměť.

Vyšetření laterality bylo realizováno standardizovanou
zkouškou T116 Matějčka-Žlaba, stupeň laterality: méně vyhra-
něné leváctví L-, DQ=27. Typ laterality: L–L, lateralita sou-
hlasná.

Zraková percepce byla deficitní. Narušena byla paměť zra-
ková, určení správného pořadí obrázků. Zraková diferenciace
byla oslabena, obtížně diferencoval mezi reverzními tvary. Vní-
mání figury a pozadí bylo nezralé. Obtížně se orientoval v pro-
storu. Neupevněná byla pravolevá orientace na vlastním těle,
na ploše.

Porovnávání, pojmy, vztahy, množství, početní představy:
rozuměl pojmům více, méně, stejně. Exponoval číselnou řadu
do 10, nechápal však pojem číslo.

Diagnostická rozvaha
Na základě výsledků komplexního vyšetření (využití testů,

pozorování, rozhovoru s matkou a s chlapcem), dostupných
zpráv z foniatrického vyšetření a z vyšetření ze SPC logopedic-
kého byla stanovena lékařská diagnóza vývojová dysfázie smí-
šeného typu (F 80.1, F 80.2). Výkony v jednotlivých sledova-
ných oblastech ukazují na nerovnoměrný, opožděný vývoj
v oblasti psychomotorického vývoje a řeči. Narušení bylo po-
zorováno především v obsahové a receptivní stránce mluveného
projevu, hrubé i jemné motorice, specifické narušení shledá-
váme v grafomotorice a oromotorice. Oslabení jsou patrná tak-
též v percepci zrakové, především zrakové diferenciaci, zrakové
paměti, řazení dějových obrázků. Rovněž sluchová percepce je
nevyzrálá, narušení se manifestuje v oblasti sluchové verbální
paměti, sluchové diferenciaci. Prostorová orientace je narušena
v oblasti pojmů před, za, hned před, hned za. Pravolevá orientace
na vlastním těle i na ploše je nezralá. V rámci početních do-
vedností nechápe pojem číslo. Jelikož má autorka kazuistiky
k dispozici psychologické vyšetření z SPC logopedického,
a sama jako psycholog realizovala vyšetření inteligence, byla
zajištěna nutnost diferenciální diagnostiky vývojové dysfázie

od mentální retardace. Také byla zajištěna diferenciální dia-
gnostika od sluchového postižení, v rámci foniatrického vyšet-
ření se sluchové postižení neprokázalo.

Diskuse
V této části příspěvku bude poukázáno na komplexnost logo-
pedické terapie vývojové dysfázie v rámci první a druhé etapy
logopedické péče.

● Charakteristika 1. etapy logopedické péče (červenec
2013 – červenec 2014)

Logopedická péče probíhala ambulantní formou, zpravidla
ve frekvenci 1x za 14 dní. Chlapec docházel s matkou, spolu-
práce byla velmi dobrá, matka byla k práci velmi motivovaná.

Logopedická terapie byla v počátcích zaměřena na:
1) rozvoj obsahové stránky řeči:
■ Aktivní i pasivní slovní zásoba byla rozvíjena s pomocí

obrázků, obrázkových knížek, her, počítačového programu
Brepta.

■ Pracováno bylo také na správném slovosledu, správném
užívání předložek, spojek, určování rodů podstatných jmen,
singuláru a plurálu, užití přítomného a minulého času.

■ Pozornost byla zaměřena na orientaci v čase (ráno, dopo-
ledne, poledne, odpoledne, večer, noc, včera, dnes, zítra).

2) rozvoj formální stánky řeči: vzhledem k diagnóze vývo-
jová dysfázie nebylo prvotním cílem rozvíjet formální stránku
řeči.

■ Rozvíjena byla především sluchová percepce (rozlišování
dvou zvuků, slov majících a později nemajících význam, rozvoj
sluchové diferenciace hlásky PxN, DxF, měkkých a tvrdých sla-
bik, sykavek obou řad (správné postavení mluvidel).

■ Korigováno bylo mluvní tempo řeči, s důrazem přede-
vším na rytmizaci, metronom, nápodobu, zpěv. Současně byla
realizována dechová a fonační cvičení.

3) rozvoj hrubé motoriky: pomocí hrací dráhy nebo též
opičí dráhy.

4) rozvoj jemné motoriky:
■ Realizace s pomocí nácviku sebeobsluhy, manipulace

s předměty denní potřeby, apod.
■ Rozvíjení hmatové percepce
■ Také bylo pracováno na zkvalitnění dynamické koordi-

nezralá
výrazně opožděna 
(Oseretzkého test)

potíže s imitací 
a sekvencí pohybů průměrná

výrazně opožděná, 
kresbu odmítal, 
preference levé ruky

hrubá motorika jemná motorika oromotorika aktivní mimická 
psychomotorika

grafomotorika

Tab. 2: Vyšetření motoriky

podprůměrný výsledek
(snížená slovní zásoba)

velmi podprůměrný 
výsledek podprůměrný výsledek podprůměrný výsledek

podprůměrný výsledek
(oslabená sluchová 
verbální paměť)

subtest 
Informace

subtest 
Porozumění

subtest 
Aritmetika

subtest 
Analogie

subtest 
Věty

Tab. 3: Vyšetření v rámci WPPSI
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nace pohybů rukou (např. dotýkání prstů, střídání dlaň x pěst,
apod.).

5) rozvoj oromotoriky:
■ Cvičení pro čelist: pracováno s velikostí čelistního úhlu

(se zrakovou kontrolou a později bez ní).
■ Cvičení pro jazyk: aplikována izotonická cvičení se špátlí,

elevace jazyka na alveoly, tapping, následně výdrž elevace jazyka
na alveolách za pomocí zrakové kontroly (postupně navyšování
času).

■ Rozsah pohybů jazyka, rtů: posilování retního uzávěru,
např. pomocí izotonických cvičení).

6) rozvoj gramotoriky:
■ Realizace uvolňovacích cvičení, jejichž geneze byla od

uvolnění hrubé motoriky k jemné. Pozornost byla věnována
správnému sezení, správnému úchopu (užíván trojhranný pro-
gram, psací potřeby firmy Stabilo), správné vzdálenosti očí od
podložky, správnému sklonu papíru a efektivitě osvětlení. Po-
zornost byla zaměřena také na kvalitu psacího náčiní, využíváno
bylo měkkých tužek, pastelek, voskovek.

■ Aplikována byla řízená kresba.
7) rozvoj prostorové orientace: předměty denní potřeby,

se kterými bylo manipulováno, byla měněna poloha vzhledem
k boxu a vše jsme komentovali, chlapec pozoroval.

8) rozvoj pravolevé orientace: rozvíjena nejprve na vlast-
ním těle, uvědomováním si jednotlivých částí těla (párové or-
gány), levá ruka byla označena barevnou stuhou.

9) rozvoj zrakového vnímání: rozvíjeno s pomocí před-
mětů denní potřeby, obrázků, fotografií; užito bylo pexeso,
apod.

10) rozvoj sluchového vnímání:
■ Aplikováno diferenciační cvičení.
■ Rozvíjena byla také rytmizace, bylo využito pohybových

her, zpěvu, vytleskávání, metronomu.
11) rozvoj porozumění: nejprve bylo pracováno s jedno-

duchými instrukcemi, později bylo přistoupeno ke složitějším
logicko-gramatickým strukturám.

Odborná vyšetření
V říjnu 2013 byl chlapec na ORL a foniatrickém vyšetření,

kontrolní vyšetření. Závěr: vývojová dysfázie s dominujícím
postižením expresivní složky řeči, vývojová dysartrie. Výrazný
posun ve vývoji řeči.

Další kontrolní foniatrické vyšetření bylo taktéž realizováno
v dubnu 2014. Závěr: opět výrazný posun, srozumitelnost řeči
dnes výrazně lepší, u říkanek tendence k velmi rychlému tempu,
poté řeč nesrozumitelná, při zpomalení již rozumím většině
promluvy, motorika mluvidel dobře rozcvičena, dominující po-
stižení je typu vývojové dysfázie. Doporučujeme pokračovat
v započaté terapii.

Kontrolní vyšetření v SPC logopedickém proběhlo v dubnu
2014. Důvodem bylo posouzení školní zralosti chlapce. Závěr:
dobrá úroveň rozvoje předčíselných představ. Vizuomotorická
koordinace pozvolna dozrává, jemná motorika je oslabená. Zra-
ková percepce je nevyzrálá, sluchová percepce dozrává. Logo-
pedické vyšetření potvrzuje přetrvávání vady řeči – opožděný
vývoj řeči, susp. vývojová dysfázie, dysartrie. Doporučujeme
odklad školní docházky pro nevyzrálost nebo dozrávání per-
cepčních funkcí a přetrvávající vadu řeči. Pokračování v do-
cházení do přípravné třídy ZŠ je velmi přínosné.

Zhodnocení 1. etapy logopedické terapie (červenec 2013 – čer-
venec 2014)

Chlapec má odklad povinné školní docházky, od září 2013
navštěvuje přípravnou třídu ZŠ. Ve škole to chlapce velmi těší,
chodí tam se svým bratrem – dvojčetem. V tabulce 4 uvádíme
zhodnocení jednotlivých jazykových rovin.

Sluchové vnímání
Pozorována kvalitnější úroveň sluchové percepce i sluchové

diferenciace. V rámci sluchové verbální paměti je pozorováno
jisté zlepšení, přesto je tato psychická funkce stále velmi defi-
citní.
Zraková percepce

Potíže na úrovni diferenciace figury a pozadí. Pozorovány
kvalitnější výkony v rámci identifikace rozdílnosti v obrázcích,
přesto výkony ve zrakové diferenciaci jsou podprůměrné,
chlapce tyto úkoly ani nebaví, úkoly nedokončuje. Reverzní
tendence nepřekonal. Potíže jsou spatřovány i v rámci identi-
fikace chybějící části na obrázku, roli zde jistě hraje oslabená
koncentrace pozornosti.
Prostorová orientace

V rámci orientace na ploše i na vlastním těle je u chlapce vý-
razné zlepšení. Lépe a adekvátněji užívá předložky.
Slovní porozumění

U chlapce je výrazně narušena schopnost slovního porozu-
mění, výrazně podprůměrná se jeví akusticko-verbální paměť
krátkodobá. Zhodnocení motoriky lze nalézt v tabulce 5.

zvýšení slovní zásoby a zkvalitnění slovního 
lexikálně-sémantická porozumění, přesto podprůměrné výkony
jazyková rovina orientace v čase – průměrné výkony

kvalitní užití předložek

morfologicko-syntaktická stále slovní a větné dysgramatismy
jazyková rovina snížený jazykový cit

foneticko-fonologická T, D, N intaktní
jazyková rovina C, S, Z ve fázi fixace

Č, Š, Ž beze změny
L, R, Ř beze změny
Ť, Ď, Ň fixace
J intaktní
K, G, CH intaktní
H intaktní

pragmatická jazyková lépe zvládá role v dialogu
rovina

Tab. 4: Dílčí atributy řeči

Landau William – americký neurolog. Je profesorem neurologie na Was-
hingtonské univerzitě v St. Louis. Jeho specialitou je mrtvice a poruchy
hybnosti. Společně s Frankem Kleffnerem pojmenoval Landau-Kleffner
syndrom – ztráta schopnosti rozumět a používat mluvený jazyk, vyskytující
se především u dětí.

(zdroj informací: archiv redakce)
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Charakteristika 2. etapy logopedické terapie (srpen 2014 –
březen 2015)

Logopedická terapie byla zaměřena na komplexní rozvoj
osobnosti, tak jak tomu bylo v rámci 1. etapy (viz již výše).

Zhodnocení 2. etapy logopedické terapie (srpen 2014 – březen
2015)

Chlapec od září 2014 navštěvuje přípravnou třídu ZŠ. Ve
škole se mu líbí, paní učitelku má rád, plnění úkolů jej baví.
Navštěvování přípravné třídy mu velmi prospívá. V tabulce 6
uvádíme zhodnocení jednotlivých jazykových rovin.

Hrubá motorika vykazuje výrazné zlepšení a koordinace po-
hybů. Chlapec jezdí na kole, hraje fotbal. V rámci jemné mo-
toriky došlo ke zlepšení, chlapec také lépe zvládal sekvenční
pohyby. Oromotorika nevykazuje žádné výrazné změny. Zato
v oblasti grafomotoriky se chlapec výrazně zlepšil, má zájem
o kresbu. Kresba lidské postavy je také výrazně kvalitnější, a to
jak po stránce obsahové, tak formální.

Pozorováno je zlepšení především v oblasti fonematického
sluchu. Výrazně se zlepšila sluchová verbální paměť (chlapec
již vykazuje průměrné výkony). Zvládá určení první hlásky,
poslední zatím ne. Také určení, zda se daná hláska ve slově vy-
skytuje, není 100%. Slabikování v rámci slov je kvalitní, v rámci
vět již chybuje. Kvalitní je určení dlouhé či krátké slabiky ve
slově.

V prostorové orientaci pozorujeme zlepšení v oblasti chápání
času, pravolevá orientace na vlastním těle a na ploše je kvalitní,
ovšem orientace na naproti sedící osobě činí stále potíže.

U chlapce je pozorována kvalitnější zraková percepce. Lépe
identifikuje chybějící detail v rámci obrázku, zraková paměť je
kvalitnější, a také výkony ve zrakové diferenciaci jsou již prů-
měrné.

Porozumění: pozorováno zlepšení v oblasti chápání složi-
tějších logicko-gramatických struktur.

Závěr
Vzhledem ke správně stanovené diagnóze vývojové dysfázie
došlo u chlapce k výraznému zlepšení, které dále specifikujeme.
Rádi bychom poukázali na nutnost komplexní a interdiscipli-
nární diagnostiky vývojové dysfázie a možné úskalí záměny to-
hoto typu narušené komunikační schopnosti s dyslalií multi-
plex. Velmi důležité je zaměřit se na všechny jazykové roviny
a psychické funkce jedince. Nutnost diferenciální diagnostiky
vývojové dysfázie od dyslalie multiplex uvádějí např. Škodová,
Jedlička (In: Škodová et al. 2007) či Mikulajová et Rafajdusová
(2009). Jedná se ale většinou o velmi stručnou zmínku.

V průběhu logopedické terapie došlo u chlapce k výraznému
zlepšení napříč všemi jazykovými rovinami. Zpočátku byla spo-
lupráce s chlapcem obtížnější, protože bylo výrazně narušeno
slovní porozumění a koncentrace pozornosti. Během logope-
dické terapie došlo ke zlepšení ve všech procvičovaných oblas-
tech, zlepšila se také koncentrace pozornosti. U chlapce výrazně
narostla slovní zásoba, nadále trvá jeho velký zájem o rozši-
řování slovní zásoby. Slovní porozumění se také výrazně zlep-
šilo, i když i zde lze pozorovat ještě podprůměrné výkony. Cel-
kově se zlepšila motorika chlapce, a to jak v oblasti motoriky
hrubé, jemné, tak i oromotoriky a grafomotoriky. V oblasti slu-
chové percepce bylo zaznamenáno zkvalitnění fonematického
sluchu, i když stále ještě nevykazuje 100% úspěšnost, sluchová
verbální paměť je již zralá. Chlapec určuje 1. hlásku ve slově,
slabikování v rámci slov je bezchybné. Také zvládá i určení
dlouhé či krátké slabiky ve slovech dvouslabičných. Výkony se
zlepšily i v oblasti zrakové percepce, především na úrovni zra-
kové paměti a zrakové diferenciace. Prostorová orientace je
také kvalitnější. V oblasti artikulace jsou hlásky intaktní, vyjma

Kleffner Frank (1926–2015) – americký logoped. Jeho kariéra byla zalo-
žena na pomoci dětem, které trpí poruchami komunikace. V roce 1957
spolu s Williamem Landauem popsal poruchu známou jako Landau-Kleff-
nerův syndrom.

(zdroj informací: archiv redakce)

zlepšení, 
kvalitnější koordinace 
pohybu

zlepšení, potíže 
činí stále sekvence 
pohybů

již schopen elevace 
jazyka, potíže činí 
sekvence pohybů

průměrná
kvalitnější, přítlak 
stále zvýšený, pokroky
v kresbě postavy

hrubá motorika jemná motorika oromotorika aktivní mimická 
psychomotorika

grafomotorika

Tab. 5: Zhodnocení motoriky

zvýšení slovní zásoby a zkvalitnění slovního 
lexikálně-sémantická porozumění, přesto podprůměrné výkony
jazyková rovina orientace v čase – průměrné výkony

kvalitní užití předložek

lexikálně-sémantická zvýšení slovní zásoby a zkvalitnění slovního
jazyková rovina porozumění, přesto podprůměrné výkony

orientace v čase – průměrné výkony

morfologicko-syntaktická správně užívá předložky, správně časuje, 
jazyková rovina potíže činí skloňování
foneticko-fonologická T, D, N intaktní
jazyková rovina C, S, Z intaktní

Č, Š, Ž intaktní
L automatizace
R, Ř substituce
Ť, Ď, Ň stále není zautomatizováno
J intaktní
K, G, CH intaktní
H intaktní

pragmatická jazyková zvládá role v dialogu
rovina je schopen povyprávět svůj zážitek

Tab. 6: Zhodnocení řeči
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měkčení, které stále ještě není zautomatizováno, hlásky R, Ř
jsou substituovány. Na základě doposud realizované logope-
dické péče a výborné spolupráce s rodinou je předpoklad po-
zitivního posunu ve sledovaných oblastech.

V rámci popisované kazuistiky bylo cílem prezentovat vari-
abilitu symptomů vývojové dysfázie a poukázat na nutnost
komplexní a interdisciplinární diagnostiky tohoto typu naru-
šené komunikační schopnosti. Daný popisovaný případ také
může být využit v rámci dalších/pokračujících aktivit, a to také
vědecko-výzkumného charakteru. Deskripce případu v podobě
vstupních dat tak může sloužit k vytvoření tzv. vstupního pří-
padu, příp. případu verifikačního, bude-li užit design mnohop-
řípadové studie. Na její výhody ve výzkumných akcích pouká-
zali Chrastina et al. (2015).
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Zpráva z odborné akce

Úvod
Ve dnech 11.–12. června 2015 se v Interhotelu Montana ve
Špindlerově Mlýně konal XXI. kongres České společnosti hy-
perbarické a letecké medicíny, který uspořádala příslušná od-
borná společnost ČSHLM ČLS JEP ve spolupráci s Centrem
hyperbarické medicíny Městské nemocnice Ostrava, Lékařskou
fakultou Ostravské univerzity v Ostravě, Lékařskou fakultou
Univerzity Karlovy a FN Hradec Králové a Lékařskou fakultou
Univerzity Palackého v Olomouci. Tíhy a odpovědnosti za or-
ganizační zajištění se zhostil pracovní kolektiv Rehabilitačního
ústavu Hostinné pod vedením ředitele ústavu Dr. Josefa Svo-
body a Dr. Davida Zuba, za což všem patří velký dík. Konference
byla určena pro kolegy nejen v rámci našeho oboru hyperba-
rická a letecká medicína, ale také pro ostatní odborné lékaře,
praktické lékaře, lékaře posuzující zdravotní způsobilost k spor-
tovnímu i profesnímu potápění, stejně jako pro pracovníky
z řad profesionálních potápěčů vojenských, policejních, hasič-
ských a jiných záchranných složek. Základními tematickými
okruhy konference byly hyperbarická medicína a hyperbarická
fyziologie, potápěčská medicína a potápěčská fyziologie, dále
organizace provozu a vzdělávání personálu, letecká medicína
a varia. Novinkou byl odborný workshop na téma potápěčská
nehoda, který byl obsahem prvního odborného bloku, a věno-
val se zajímavým tématům pokrývajícím investigativní a fo-
renzně medicínské aspekty smrtelných nehod, roli kardiova-
skulárního systému při nehodách apod. Během slavnostního
zahájení konference byla přivítána paní senátorka Parlamentu
České republiky doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc., a autor
zahajovací slavnostní přednášky prof. MUDr. František Novo-
meský, PhD. Odborné jednání proběhlo ve čtyřech blocích.

Vědecký výbor konference pracoval ve složení: prof. MUDr.
Radek Pudil, Ph.D., MUDr. Michal Hájek, Adj. A/prof.
PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D., prof. MUDr. František Novo-
meský, PhD., doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA.

Organizační výbor konference pracoval ve složení: MUDr.
Josef Svoboda, MUDr. David Zub, p. Alena Vitoušková
a Mgr. Jana Maršálková.

I. blok (předsedající prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.,
MUDr. Michal Hájek)

Konferenci zahájil prof. MUDr. František Novomeský, PhD.
vyzvanou přednáškou, zabývající se investigativními a forenzně
medicínskými aspekty smrtelných nehod potápěčů. Autor před-
stavil a na bohaté fotodokumentaci demonstroval celou řadu
příčin potápěčských nehod se smrtelnými následky, které měl
možnost vyšetřovat a hodnotit během své bohaté kariéry fo-
renzního experta. Příčinami nehod byla zpravidla závažná po-
chybení v souvislosti s nevhodnou potápěčskou výstrojí, tech-
nikou či selháním lidského činitele při řešení neočekávaně
vzniklé krizové situace. V následném sdělení prof. MUDr. Radka
Pudila, Ph.D., které se týkalo kardiovaskulárního systému a po-
tápěčské nehody, bylo zmíněno, že kardiovaskulární onemoc-
něni se podílejí až na třetině úmrtí, ke kterým dochází v sou-
vislosti s potápěním. Tento stav odráží situaci v běžné populaci,
kde jsou onemocnění kardiovaskulárního systému také nejčas-
tější příčinou úmrtnosti. Velkou roli v prevenci potápěčských
fatalit z kardiovaskulárních důvodů mají vstupní a periodické
prohlídky potápěčů. Jejich cílem je odhalit stavy, které by mohly
vést k ohrožení života potápěče. Zde má důležitou roli detekce
rizikových faktorů, které vedou ke vzniku kardiovaskulárních
onemocnění a posouzení tělesné výkonnosti zátěžovým testem.
Ačkoliv je přítomnost onemocnění kardiovaskulárního systému
jednou z nejčastějších důvodů pro zákaz potápění, nemusí tomu
tak však být. Opět zde hraje důležitou roli především zátěžové
vyšetření.

Prof. Pudil pokračoval sdělením s názvem Diving response
při freedivingu. Freediving je velmi hezkým sportem a před-
stavuje určitý návrat k čisté formě potápění. Potápění na nádech
je specifickou aktivitou, která má některá svá specifika. Mezi
ně patří především tzv. diving response, což je reakce kardio-
vaskulárního systému navozená apnoí a ponořením těla do
vody. Mezi základní změny patří snížení tepové frekvence, zvý-
šení systémového krevního tlaku spojena s periferní vazokon-
strikcí a centralizací oběhu. Tyto změny jsou augmentované
přítomností chladné vody a délkou apnoe, a mohou být do ur-
čité míry ovlivněny tréninkem. Poznání těchto změn je nezbyt-
ným předpokladem nejenom pro rozvoj těchto schopností, ale
především pro zajištění bezpečnosti tohoto sportu.
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První blok uzavřela kazuistika s názvem Závažná potápěč-
ská nehoda s dobrým koncem, přednesená MUDr. Michalem
Hájkem. Popisuje závažnou potápěčskou nehodu, která uka-
zuje, jak náročné takové případy mohou být v přednemocniční
i klinické péči. V průběhu nehody došlo k aspiraci do plic, bez-
vědomí a tonutí. Průběh ponoru, porucha vědomí, zástava
dechu a pravděpodobně i oběhu bezprostředně po vynoření,
popisovaná zachránci, svědčila pro podezření na barotrauma
s embolií do mozkových tepen (CAGE). Vzhledem k tomu byla
pacientka urychleně směřována k provedení HBO (tabulka US
NAVY 6). Přes závažnost stavu díky rychlé pomoci svědků ne-
hody a celého komplexu zdravotnických týmů (záchranáři,
emergency, hyperbarická medicína, intenzivní medicína) byl
výsledek léčby výborný, došlo ke kompletnímu uzdravení pa-
cientky bez trvalých následků. Jako nejpravděpodobnější pří-
čina nehody se jeví souhrn a působení vnějších a vnitřních či-
nitelů, které u málo zkušené potápěčky vedly ke stresu
s následnou neschopností vyřešit krizovou situaci. V daném
případě bylo prvotní příčinou vzniku a rozvoje nehody ne-
zvládnutí práce s kompenzátorem vztlaku a nezvládnutí tech-
niky výměny regulátorů pod vodou.

II. blok (předsedající doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.,
prof. MUDr. František Novomeský, PhD.)

Blok byl zahájen přednáškou MUDr. Poklopové s názvem
Pětačtyřicáté výročí klinického využití hyperbaroxie v Plzni.
Autoři přiblížili 45letou historii hyperbarické medicíny v Plzni,
která se odvíjela na dvou pracovištích Fakultní nemocnice
Plzeň, a to v rámci I. Interní kliniky (1970–2015) a na oddělení
klinické farmakologie (1995–2015). Jednomístná léčebná ba-
rokomora (vyrobena Závodem automatizace a mechanizace
OKD v Ostravě) byla instalovaná v roce 1968 z podnětu od-
borného asistenta MUDr. Rudolfa Barcala, CSc. na I. Interní
klinice FN Plzeň. Od samého počátku byla do pracovního mini
týmu zakladatelů hyperbaroxie v Plzni zařazena MUDr. Milada
Emmerová. Přívod a aplikaci medicinálního kyslíku, v pod-
mínkách přetlaku, vyřešil MUDr. Milan Hadravský. Do konce
roku 2014 bylo léčeno na obou pracovištích celkem 7 988 ne-
mocných, z toho z akutní indikace 5 078 nemocných, při cel-

kovém počtu 51 592 léčebných expozic. V rámci I. Interní kli-
niky bylo z celkového uvedeného počtu léčeno 5 396 nemoc-
ných (31 387 expozic), přičemž akutních indikací bylo celkem
4 094, s převahou otrav oxidem uhelnatým (do roku 1995). Na
OKF bylo v uplynulých 19 letech léčeno 2 592 nemocných,
z toho akutních bylo 984 (celkově provedeno 20 205 expozic).
Ačkoliv starší komora byla na jaře 2015 odstavena z provozu,
existenci hyperbaroxie v Plzni zajišťuje v nepřetržitém provozu
mladší, modernizovaná komora na OKF. Nejpozději v roce
2020 bude vybaveno novou hyperbarickou komorou plzeňské
traumatologické centrum.

Následovalo sdělení MUDr. Růžičky, Ph.D., s názvem Kri-
tický pohled na indikaci hyperbarické oxygenoterapie u otravy
oxidem uhelnatým. Otrava oxidem uhelnatým je v USA i Ev-
ropě nejčastější otravou. Může mít různorodé příznaky vedoucí
k jejímu častému opomenutí v diagnostice. I v případě jejich
časných odhalení je terapeutické užití hyperbarického kyslíku
(HBO) celosvětově spíše výjimečné. Pro použití HBO svědčí
přitom teorie patofyziologie otravy i data z experimentálních
prací. Bohužel klinické studie, zaměřené na důkazy efektu HBO
u pacientů otrávených CO, mají rozporuplné výsledky. Většina
nefavorizuje HBO před normobarickou oxygenoterapií, některé
dokládají i negativní efekt. Příčinou mohou být nejednotné
protokoly a rozmanitý časový interval použití HBO. Je možné,
že HBO působí v určité fázi otravy i toxicky a je třeba najít
správný časový interval a správnou dávku kyslíku při jejím pou-
žití. Stručný přehled výsledků a případů sdělil MUDr. Zub ve
sdělení s názvem Deset let provozu na pracovišti hyperbarické
oxygenoterapie v rehabilitačním ústavu Hostinné. Rehabili-
tační ústav s dostupností hyperbarické oxygenoterapie ve vlast-
ním hyperbarickém zařízení je unikátní a zatím ne zcela běžná
záležitost jak v ČR, tak i v Evropě. V některých zemích, např.
v Číně, jsou hyperbarická zařízení naprosto běžnou součástí
vybavení nemocničních oddělení léčebné rehabilitace. Kombi-
nace těchto dvou metod se zde běžně používá k prospěchu ne-
mocných zejména po traumatech pohybového ústrojí, u pato-
logických stavů CNS, po vysokých amputacích apod. Součástí
tohoto sdělení byl přehled pacientů léčených v období deseti
let a přehled léčebných výsledků u jednotlivých diagnóz. Byly
prostudovány a hodnoceny zdravotnické záznamy všech paci-
entů, léčených v HBO od roku 2004 do roku 2014. V prvním
období se jednalo především o některé poúrazové stavy, ze-
jména po kraniotraumatech, stavy po ischemii CNS a chronické
defekty. V průběhu několika let pak došlo k úpravě tohoto di-
agnostického spektra. Snížil se počet pacientů s bércovými
vředy a vředy čistě ischemickými. K nárůstu pak došlo u paci-
entů s algoneurodystrofickým syndromem, otologickými indi-
kacemi (náhlá percepční porucha sluchu, sluchové šelesty) a os-
teomyelitidou. Celkově bylo v tomto zařízení v letech
2004–2014 léčeno 397 pacientů. V průměru byla HBO apliko-
vána ročně u 38 pacientů. Každý z nich absolvoval průměrně
37 expozic, což je téměř dvojnásobek nad republikovým prů-
měrem a téměř trojnásobek ve srovnání s výsledky v ostravském
hyperbarickém centru. Největší část tvořili pacienti s postiže-
ním CNS (195 pacientů), obtížně se hojicími defekty (113 pa-
cientů), Sudeckovou dystrofií a osteomyelitidou (29, resp. 25

Obr. 1: Slavnostní zahájení – prof. Radek Pudil a dr. Michal
Hájek
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pacientů). V hodnocení úspěšnosti léčby jednoznačně domi-
novaly diagnózy osteomyelitida, Sudeckova algoneurodystrofie
a syndrom diabetické nohy, kde u více než 90 % případů bylo
dosaženo příznivého efektu léčby.

Dále vystoupil MUDr. Hájek se sdělením Hyperbarická oxy-
genoterapie v léčbě náhle vzniklé nedoslýchavosti. Náhlá idi-
opatická percepční ztráta sluchu je rychle progredující otolo-
gická příhoda bez zjevně známé příčiny. Ztráta sluchu je
způsobena poškozením hlemýždě a je zvažováno několik mož-
ných příčin, včetně cévní, virové a autoimunitní etiologie. Mož-
nosti konvenční léčby jsou mnohočetné, včetně užití kortikos-
teroidů, vazoaktivních látek, reologie, vitaminových
prostředků, nicméně jejich efektivita není dlouhodobě uspo-
kojivá. Hyperbarická oxygenoterapie patři mezi tzv. alternativní
způsoby léčby zejména v případech selhání konvenční farma-
kologické léčby. Je schopna zvýšit dodávku kyslíku v oblasti
Cortiho orgánu (perilymfatické tekutině), má protektivní vliv
na neurosenzorické buňky, snižuje otok svými vazokonstrikč-
ními účinky a obnovuje oxidativní metabolismus. Její výsledky
v recentní evidenci jsou velmi pozitivní a nadějné. V souboru
153 pacientů, zařazených k léčbě hyperbarickým kyslíkem
v Centru hyperbarické medicíny Ostrava v roce 2014 došlo ke
zlepšení sluchu u 74,4 % pacientů. Výsledky léčby u pacientů
s percepční ztrátou sluchu hodnocené dle ztrát v audiogramu
dle Fowlera ukázaly, že čím dříve byla léčba zahájena, tím lep-
šího výsledku bylo dosaženo. Např. pacienti s trváním příznaků
do 2 týdnů dosáhli zlepšení v tónovém audiogramu na posti-
ženém uchu z 55,4 % před zahájením léčby na 27,8 % po ukon-
čení léčby HBO (medián) ve srovnání se skupinou 2 týdny až
3 měsíce i skupinou 3 až 12 měsíců (40,0 vs. 30,0 %, resp. 31,0
vs. 28,8 %).

Blok uzavřel MUDr. Oniščenko sdělením na téma Retro-
spektivní analýza výskytu centrální kyslíkové toxicity při hy-
perbarické oxygenoterapii v závislosti na režimu dýchání kys-
líku v letech 2009–2014. Toxicita kyslíku na centrální nervový
systém je jednou z komplikací hyperbarické medicíny. Projevuje
se zejména ztrátou vědomí a tonicko-klonickými záškuby ce-
lého těla charakteru epileptických projevů typu grand mal. Čet-
nost výskytu se odhaduje na přibližně 1:10 000 expozic. Cílem

sdělení byla retrospektivní analýza výskytu rozvinuté centrální
kyslíkové toxicity a nežádoucích účinků terapie vedoucích
k přerušení léčby v různých léčebných režimech na našem pra-
covišti v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2014. Zásadní změnou
je zařazení tzv. vzduchové pauzy do léčebné expozice, tj. pře-
rušované dýchaní hyperbarického kyslíku. Výskyt nežádoucích
účinků léčby se tím radikálně snížil. Byly zastoupeny všechny
věkové kategorie od nezletilých po seniory (11–81 let). Po-
drobně bylo zkoumáno 84 chorobopisů. V první časti zkouma-
ného období, před zavedením vzduchové pauzy (2009–2014),
bylo evidováno 6 rozvinutých forem toxicity kyslíku na cent-
rální nervový systém a 13 nežádoucích účinků vedoucích k pře-
rušení léčby. V tomto období byl meziroční průměr incidence
centrální kyslíkové toxicity na našem pracovišti 1:2 152 expo-
zicím. Po zavedení vzduchové pauzy v roce 2014 se kyslíkové
křeče u pacientů během léčby zatím nevyskytly a počet ohlá-
šených nežádoucích účinků léčby se takto snížil na 1:2 478.

III. blok (předsedající Adj. A/prof. PhDr. Miloslav Klugar,
Ph.D., MUDr. David Zub)

Ve sdělení Bezpečnostní opatření během terénního potá-
pěčského výzkumu se kolega Mgr. Rozložník, Ph.D. věnoval
problematice zajištění bezpečnosti při přístrojovém potápění.
Přestože je obecně považováno za bezpečnou sportovní akti-
vitu, umožňuje současný stav techniky a technologií potápěčům
potápět se do extrémních hloubek. Lze využívat různé dýchací
směsi a aplikovat různé strategie dekomprese. Nejaktuálnější
analýza dat z DAN Europe DSL databáze ukazuje, že během
potápění dochází k nehodám navzdory všem známým bezpeč-
nostním opatřením a doporučením. Nepředvídatelná povaha
DCS ukládá potápěčům věnovat se důkladně otázkám prevence
a pečlivé přípravě k ponoru. Skutečnost, že se některé ponory
provádějí i v odlehlých oblastech, vytváří poptávku po organi-
zování terénního výzkumu v rámci i mimo rámec standardního
rekreačního potápění. Zde se klade důraz na přípravu před po-
norem, bezpečný průběh ponoru, kontrolní úkony po ukončení
ponoru, úvahy týkající se potápěčského výzkumu se zvláštním
důrazem na potápění v extrémních prostředích, včetně potá-
pění ve studené vodě, potápění ve vysoké nadmořské výšce a ve
vzdálených oblastech. Je nutné zavádět a pravidelně revidovat
postupy spojené s efektivní léčbou potápěčské nehody, zejména
v odlehlých oblastech, kde zdroje a možnosti evakuace mohou
být omezené, a přístup k odpovídající zdravotní péči může trvat
značnou dobu.

V následné přednášce s názvem Nový způsob odškodňování
zdravotních poruch způsobených potápěním seznámil
doc. MUDr. Hrnčíř, CSc. posluchače s novou legislativou, kte-
rou přinesl zákon č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník). Ten zrušil
vyhlášku č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení spole-
čenského uplatnění, v platném znění, resp. ukončil její účinnost
k datu 31. 12. 2014. Nejvyšší soud České republiky na vzniklou
situaci reagoval vydáním „Metodiky Nejvyššího soudu k ná-
hradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společen-
ského uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku)“, (dále jen
„metodika“). Ta je prozatím aplikována pouze na zdravotní ná-
sledky mimopracovních událostí, neboť podle převažujícího

Obr. 2: Zahajovací přednáška prof. Františka Novomes-
kého
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výkladu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném
znění, je stále možné využívat ke stanovení výše finanční ná-
hrady, které vznikly zaměstnanci v důsledku pracovního úrazu,
nebo nemoci z povolání, zmiňovanou vyhlášku č. 440/2001 Sb.,
o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění ve znění
platném k datu 31. 12. 2013. Současně je připravován nový
předpis (nařízení vlády), který by stanovil pravidla odškodňo-
vání za bolest a za ztížení společenského uplatnění u osob po-
stižených pracovními úrazy nebo nemocemi z povolání (dále
jen „návrh“). Princip stanovení odškodnění za bolest by se podle
„metodiky“ i podle „návrhu“ nezměnil, resp. nelišil by se od
dosud zavedené praxe.

Třetí blok ukončil MUDr. Došel zajímavým sdělením -Gz
přetížení při seskocích z extrémních výšek. Jedním z kritických
rizik seskoků z extrémních výšek je nebrzděná rotace lidského
těla okolo transverzální osy (osa x). Rotace je způsobena ne-
možností aerodynamické korekce pozice v důsledku nedosta-
tečné hustoty atmosféry. Rotace o vysokém počtu otáček ovliv-
ňuje řadu orgánů a systémů lidského těla a může vést k jejich
malfunkci, poranění nebo selhání a tím výrazně snížit výkon-
nost člověka. Byly provedeny desítky seskoků z velkých výšek
v nejrůznějších konfiguracích výškového skafandru a speciální
výstroje. Na základě získaných vědomostí byla stanovena defi-
nitivní metodika seskoku a výstroje z výšky 39 000 m n.m. Dále
byl vypracován algoritmus okamžité, transportní a nemocniční
péče s ohledem na specifické rizikové zátěže (+ a -Gz přetížení,
hypoxie, dekompresní nemoc apod.). Rekordní seskok Felixe
Baumgartnera, tzv. „Red Bull Stratos Space Jump (RBSSJ)“, se
uskutečnil dne 14. 10. 2014. Parametry seskoku byly následující:
seskok z výšky 39 044 metrů, nejvyšší dosažená rychlost 1 342,8
km/hod (Mach 1,24), délka trvání volného pádu 4:19 min, délka
volného pádu 36 529 metrů, celková délka seskoku 9:03 min.

Jedno z největších rizik představuje rotace okolo transver-
zální osy lidského těla, která je spojena s projevy -Gz přetížení.
Efekt tohoto typu přetížení působí v dlouhé ose těla ve směru
pánev-hlava a vektor příčinných akceleračních sil je opačný.
Příčina rotace je dána poklesem hustoty atmosféry ve velkých
výškách. Tím se snižuje aerodynamický odpor vzduchu a pád
tedy nelze řídit – riziko nestability a rotace se extrémně zvyšuje.

Na běžných seskokových výškách se rotace zastavuje změnou
konfigurace těla (aerodynamický odpor). Ve velkých výškách
však už jen změna polohy končetiny vede rychle k destabilizaci
pozice. Na závěr bylo řečeno, že znalosti o působení -Gz přetí-
žení na lidský organismus nejsou v současnosti dostačující a je-
jich výzkum je potřebný. Patofyziologie -Gz zátěže vede k ty-
pickým předvídatelným a léčitelným změnám zdravotního
stavu. Baumgartner se při svém finálním skoku do rotace sku-
tečně dostal, po 40 s volného pádu došlo k nestabilitě letu s ro-
tací podle osy x s maximální expozicí 60 ot/min (-2Gz) a délkou
trvání 35 s. Rotace nespustila automaticky stabilizační systém
a parašutista stabilizoval let sám aerodynamickými korekčními
pohyby končetinami ve výšce umožňující jejich účinnost.
Obavy z negativního efektu rotace se tedy naplnily. Pozemní
lékařský tým byl připraven k zásahu podle připravených pro-
tokolů. Výškové a kosmické operace vyžadují pohotovostní a lé-
kařské plánování a postupy. Uvedená problematika má hluboký
přesah do oblasti kosmické medicíny.

IV. blok (předsedající doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MSc.
Miroslav Rozložník, Ph.D.)

V prvním sdělení bloku představila Dr. Tučková sdělení s ná-
zvem Propedeutika tvorby systematického review; význam
protokolu systematického review. Systematické review před-
stavuje nejvýznamnější a nejhodnotnější typ studie v rámci hie-
rarchie vědeckých důkazů. Základem tvorby systematického
review jsou explicitní a rigorózní metody identifikace, výběru
a kritického hodnocení kvality relevantních primárních studií,
dále pak zpracovaní, analýzy a syntézy vědeckých důkazů zís-
kaných z těchto studií. Hlavním cílem tohoto propedeuticky
zaměřeného příspěvku bylo poukázat na význam systematic-
kého review v rámci přístupu Evidence Based Medicine a při-
blížit rigorózní a systematickou metodiku jeho tvorby. Meto-
dologické minimum pro tvorbu systematického review je
stanoveno doporučeným postupem PRISMA (Preferred Re-
porting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses).
Každé systematické review by mělo být založeno na publiko-
vaném protokolu, protože publikovaný protokol systematic-
kého review prochází recenzním řízením a výrazně posiluje ro-
bustnost, snižuje riziko vzniku chyby a zkreslení výsledků.
Systematická review představují velmi významné pojítko mezi
vědeckými důkazy a jejich implementací do klinické praxe. Evi-
dence Based přístup je možné použít ve všech oblastech, v nichž
se tvoří kvalitní primární vědecké důkazy. Na toto sdělení na-
vázal Adj. A/prof. PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D. přednáškou
Účinnost hyperbarické oxygenoterapie na úmrtnost dospělých
s traumatickým poraněním mozku; náhled na předběžné vý-
sledky systematického review. Traumatické poranění mozku
je celosvětový vážný zdravotní problém napříč všemi věkovými
kategoriemi. V Evropě a Severní Americe je incidence 150–300
případů na 100 000 obyvatel za rok. Světová zdravotnická or-
ganizace předpovídá, že traumatické poranění mozku bude třetí
nejčastější příčinou úmrtí a postižení do roku 2020. U trauma-
tického poranění mozku, dochází k ischemii mozkových tkání
během prvních 24 hodin. To vede k mitochondriální dysfunkci
mozkových buněk. Použití hyperbarického kyslíku by mělo te-

Obr. 3: Z diskuse k přednáškám – dr. Michal Hájek, vlevo
doc. Milada Emmerová, vpravo dr. Jiří Růžička
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oreticky vést ke snížení poškození mozkových buněk a tedy
také ke snížení úmrtnosti. V této práci byla stanovena stěžejní
(review) otázka: „Jaká je účinnost hyperbarické oxygenoterapie
v porovnání se standardním režimem intenzivní péče na úmrt-
nosti pacientů s traumatickým poraněním mozku?“ V rámci
tohoto systematického review byla použita třístupňová vyhle-
dávací strategie, která byla upravena pro 13 databází publiko-
vaných i nepublikovaných studií. Byla použita metodologie In-
stitutu Joanna Briggs pro hodnocení relevance, kritické
hodnocení, extrakci a syntézu dat. V odborné literatuře existuje
několik studií různé úrovně vědeckého důkazu a kvality, které
mají protichůdné výsledky účinnosti HBO u akutních nebo
chronických pacientů s traumatickým poraněním mozku. Vý-
sledky tohoto systematického review s rozsáhlou vyhledávací
strategií bez jazykového omezení publikace by měla jako studie
s nejvyšší úrovní vědeckého důkazu vnést světlo do této pro-
blematiky a informovat praxi.

Na závěr konference seznámil MUDr. Bolek, Ph.D., poslu-
chače se sdělením na téma Miniaturní hyperbarické komůrky
pro laboratorní experimenty a testování. Při experimentech
typu in vitro se ukazuje jako nepraktické a ekonomicky nevý-
hodné využívat běžné léčebné hyperbarické komory. Přestože
zájem o aplikace zvýšeného tlaku při technickém, biologickém
a hlavně medicínském výzkumu stále roste, malé, jednoduché
a snadno ovladatelné přetlakové komory do objemu 10 l jsou
na trhu jen v omezené míře. Projektový tým Ústavu lékařské
biofyziky UP v Olomouci a v Plzni přišel s návrhem nové kon-
cepce experimentálního tlakového zařízení, mikro-hyperba-
rické komůrky, a následně zkonstruoval dva typy takových pří-
strojů dle vlastních návrhů. Pro realizaci svých návrhů tým
získal dotaci v rámci projektu pre-seed „CZ.1.05/3.1.00/14.0307
– Nové technologie UP v biomedicíně“. V současné době na
těchto komůrkách probíhají základní studie využitelnosti pro
buněčné a fyzikální experimenty různých charakterů. Tyto stu-

die jsou zaměřeny na objasnění fyzikálně-chemických změn
složení kultivačních roztoků a pufrů v důsledku jejich vystavení
odlišným fyzikálním podmínkám hyperbarického prostředí.
Dále probíhá testování parametrů a vlastností měřicích systémů
vhodných pro sledování měřených veličin v náročném prostředí
hyperbarické komory a probíhají pilotní experimenty zaměřené
na zjišťování možností ovlivňovaní vlastností vybraných bu-
něčných typů v průběhu kultivace při vystavení zvýšeného či
sníženého tlaku.

Závěr
XXI. kongres České společnosti hyperbarické a letecké medi-
cíny 2015 proběhl úspěšně. Byla diskutována problematika po-
tápěčských nehod, jejich nejčastější příčiny, ale také jejich pre-
vence. Do této tématiky také spadala problematika „fitness to
dive“ tedy fyzická a mentální připravenost jedince na přístro-
jové potápění. Nastíněna byla problematika freedivingu. Do-
mácí i zahraniční výzkum v oblasti hyperbarické medicíny pou-
kazuje na celou řadu výhod a lékařských aplikací tohoto oboru,
který je bohužel v českém zdravotnictví přehlížen. K posílení
role hyperbarické medicíny v českém zdravotnictví napomáhají
členové odborné společnosti vlastním primárním i sekundár-
ním výzkumem.

prim. MUDr. Michal Hájek
Centrum hyperbarické medicíny
Městská nemocnice Ostrava
Nemocniční 20
728 80 Ostrava
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Kapitoly z historie

Depistáž latentní tuberkulózy u vojáků 
rakousko-uherské armády v letech 1901–1902
Průkopnické studie generála profesora 
MUDr. Karla Franze (1864–1933)
Milan Kubín
Hygienická stanice hlavního města Prahy

Na přelomu devatenáctého a dvacátého století se stal spolu-
tvůrcem nově vznikajícího oboru ftizeologie MUDr. Karel
Franz, vojenský lékař rakousko-uherské armády a pozdější ge-
nerál československého vojenského zdravotnictva a profesor
lékařské fakulty pražské Karlovy univerzity (Jedlička 1932). Na-
rodil se 18. března1864 v Rosicích u Brna, kde byl jeho otec
MUDr. Karel Franz senior (1828–1906) obvodním, báňským
a vrchnostenským lékařem a odborně i veřejně uznávaným agil-
ním činovníkem.

V roce 1882 absolvoval české klasické gymnázium v Brně,
na české lékařské fakultě Karlovy univerzity promoval v roce
1888 a jako vojenský lékař vstoupil do tehdejší rakousko-uher-
ské armády. Prošel řadou funkcí, v letech 1897–1912 byl před-
nostou interního oddělení posádkové nemocnice ve Vídni, v le-
tech 1912–1916 velitelem posádkové nemocnice v Praze, od
roku 1916 přidělen do zdravotnické služby ministerstva války
ve Vídni a v červnu 1918 vojenskou službu na vlastní žádost
ukončil. Absolvoval studijní pobyty v řadě významných evrop-
ských klinik a ústavů poznal se osobně s Robertem Kochem,
věnoval se soustavně kontrole tuberkulózy v armádě a proslavil
se rozpoznáním virového původu středomořské horečky pap-
pataci přenášené komáry. Publikoval řadu sdělení a referátů
v odborném tisku a na mezinárodních konferencích, především
o tuberkulóze a infekčních nemocech. V roce 1916 získal hod-
nost generála rakousko-uherské branné moci, byl vyznamenán
několika řády a medailemi, např. rytířským řádem císaře Fran-
tiška Josefa nebo zlatým záslužným křížem s korunou.

Po vzniku Československa reaktivoval MUDr. Karel Franz
v listopadu 1918 ve věku 54 let v hodnosti generála jako náčelník
armádní zdravotnické služby. Stal se referentem pro tuberku-
lózu při ministerstvu národní obrany a zasloužil se mj. o zřízení
armádních ústavů pro tuberkulózu a jako vedoucí ambulatoria
pro plicní nemoci pražské divizní nemocnice podporoval za-
vádění chirurgických metod do léčby plicní tuberkulózy. Byl
zakladatelem časopisu Vojenské zdravotnické listy a organizá-
torem postgraduální výchovy vojenských lékařů. V roce 1919
byl habilitován v oboru vnitřního lékařství a v roce 1930 byl
jmenován profesorem pražské české lékařské fakulty. Publikoval
v odborném tisku i na domácích a zahraničních konferencích
a v roce 1926 byl vyznamenán francouzským řádem čestné
legie. Zemřel ve věku 69 let v roce 1933.

V roce 1897 byl Karel Franz ve věku 33 let v hodnosti plu-
kovníka jmenován přednostou interního oddělení hlavní po-
sádkové nemocnice ve Vídni. V nemocniční praxi se zaměřil
zejména na problematiku infekčních nemocí a od této doby se
také datuje jeho zájem o tuberkulózu, který jej provázel v celém
jeho profesním životě. Jeho prioritním úspěchem pak bylo vy-
užití tuberkulinu k průkazu latentní inaparentní tuberkulózní
infekce u klinicky zdravých mladých rekrutů a vojínů přichá-
zejících do rakousko-uherské armády z oblastí s různým stup-
něm tuberkulózní zátěže (Levit 1924; Jedlička 1932).

Tuberkulin, glycerinový extrakt kultury Mycobacterium tu-
berculosis devitalizované horkem (Alttuberkulin, Tuberculinum
vetus), ohlásil Robert Koch na mezinárodním kongresu o tu-
berkulóze v roce 1890 v Berlíně jako léčebný prostředek proti
tuberkulóze, jehož objev se měl stát vysoce prestižním úspě-
chem tehdejší pruské vlády. Objev vyvolal obrovský nápor ne-
mocných, kteří cestovali do Berlína s nadějí, že budou vyléčeni
novým lékem a Koch byl zaplaven žádostmi o přijetí k léčbě
tímto zázračným preparátem. Lymfa, jak byl tuberkulin pů-
vodně označován, byla rozeslána vybraným odborníkům v Ně-
mecku i v zahraničí k ověření jejího léčebného účinku v klinické
praxi. V odborném tisku byl tuberkulin přijímán s různou dáv-
kou kriticismu. V Časopise českých lékařů byl např. Kochův
objev referován s opatrným nadšením: „ … zdá se, že trpícímu
lidstvu vzchází geniem německého učence zplozená nová hvězda
spásy“. V americkém JAMA prohlásil naopak jeden z přímých
hodnotitelů léčebného účinku Kochovy lymfy: Spoluúčastníme
se na jednom z největších lékařských a vědeckých sebeklamů,
které kdy existovaly“. Rozhodující zamítnutí léčebného účinku
tuberkulinu bylo publikováno již v roce 1891 ve zprávě založené
na hodnocení výsledků léčby 2 152 nemocných, kterým bylo
podáno celkem 17 500 dávek tuberkulinu. Z více než 1 000 pří-
padů plicní tuberkulózy bylo zaznamenáno vyléčení jen u 13
(1,3 %), zlepšení u více než 36 %, nález zůstal neovlivněn u 58
% nemocných a zemřelých jedinců bylo více než vyléčených;
u nemocných s mimoplicní tuberkulózou byly výsledky poně-
kud příznivější, např. u lupusu bylo vyléčeno 83 případů ze 188
hodnocených. Tuberkulin se stal nebezpečným lékem, který
vyvolával u některých nemocných závažné systémové reakce
s deliriem a komatem a zánětlivé edematózní změny v postiže-
ných orgánových lézích. Závěr hodnotící komise konstatoval,
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že tuberkulin má specifický účinek v specifických ložiscích, kde
startuje zánětlivou reakci s tendencí k hojení, která však ve vět-
šině případů nevede k úplnému vyléčení procesu (Kubín 2001).

Studie cílené k průkazu inaparentní latentní tuberkulózní
infekce začal Franz rozvíjet v období, kdy už opadla vlna zkla-
mání z tuberkulinu jako zázračného léčebného prostředku a kdy
začal být již tuberkulin využíván v diagnostice manifestních
forem tuberkulózy. Zaujal ho vysoký počet případů tuberku-
lózy, který se udržoval v řadě vojenských útvarů a postihoval
zejména vojáky z Bosny a Hercegoviny. Pozitivita tuberkulino-
vého testu mohla podle jeho úvah napomoci odhalení časných
forem tuberkulózy a přispět posléze i k vyléčení nemocných
vojáků.

První testování tuberkulinem realizoval Franz v říjnu 1901
u 400 příslušníků jednoho vídeňského pěšího pluku, v kterém
sloužili vojáci-nováčci z Bosny a Hercegoviny (Franz 1902).
K vyšetření přicházely denně skupiny 70 mužů, u kterých byly
zaznamenány základní tělesné parametry a anamnestická data,
a u kterých byla v den vyšetření měřena alespoň třikrát tělesná
teplota v podpaží. Jedinci se zvýšenou teplotou nebo nemocní
byli z testování vyloučeni a zbývajícím byl ve večerních hodi-
nách injikován podkožně tuberkulin v zadní axilární čáře ve
výši 9. žebra. Při prvním vyšetření byla aplikována dávka 1 mg
tuberkulinu, po 72 hodinách pak dávka 3 mg, u jedinců s du-

biózní reakcí na 1 mg byla podána dávka 2 mg tuberkulinu
a dávka 5 mg byla volena jen výjimečně při nejisté reakci na
3 mg tuberkulinu. Zhodnocení prokázalo pozitivitu testu, tj.
zvýšení tělesné teploty u 245 (61 %), negativitu u 145 (36,5 %)
a nejistý výsledek u 2,5 % vyšetřených. Tělesná teplota se u vět-
šiny reagentů zvýšila na 38–38,9ºC v širokém časovém rozmezí,
nejčastěji v průběhu 13 až 20 hodin od injekce tuberkulinu
a přetrvávala po dobu 17 až 48 hodin, v některých případech
s dvoufázovými vrcholy. Tyto rozdíly ve výšce a trvání zvýše-
ných tělesných teplot u reagentů na tuberkulin vysvětloval autor
rozdíly v počtu, rozsahu a aktivitě preexistujících orgánových
tuberkulózních ložisek. V některých případech bylo možno
u reagentů zaznamenat i ložiskovou reakci nad předpokláda-
ným dosud inaktivním afektem v plicích, která se projevila po-
slechovým nálezem, který nebyl přítomen před testem a vymi-
zel s ústupem tělesné teploty.

Obr. 1: Injekční stříkačka používaná k podkožní aplikaci 
tuberkulinu Robertem Kochem po roce 1890

Obr. 2: Generál prof.  MUDr.  Karel Franz v  době svého 
působení v pražské divizní nemocnici po roce 1918
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Pěší pluk 1 400 245 155 22 12 47 1
1901 61 % 39 % 5,5 % 3 % 11,7 % 0,25 %

Pěší pluk 1 323 222 101 17 6 41 1
1902 68,7 % 31,3 % 5,3 % 1,9 % 12,7 % 0,3 %

Pěší pluk 60 279 108 171 7 2 9 0
1902 38,7 % 61,3 % 2,5 % 0,7 % 3,2 % 0

útvar tuberkulinový test tuberkulóza jiná onemocnění
vyšetřených pozitivní negativní celkem zemřelých celkem zemřelých

Tab. 1: Výsledky tuberkulinových testů u vojáků-nováčků bosenského pěšího pluku 1 vyšetřených v roce 1901 a 1902 a ma-
ďarského pěšího pluku 60 vyšetřených v roce 1902, počet onemocnění a úmrtí na tuberkulózu a jiná onemocnění v těchto vo-
jenských útvarech v průběhu tříleté povinné služby

Testování odpovědi na tuberkulin opakoval v roce 1902
u další skupiny 321 bosenských vojáků-nováčků a došel k ob-
dobným nálezům jako u skupiny vojáků vyšetřených v před-
chozím roce: pozitivní reakce na tuberkulin byla zde zjištěna
u 222 jedinců, tj. u 68,8 % vyšetřených. Celkový počet testova-
ných bosenských nováčků tak stoupl na 723 (tab. 1; Franz 1909).
V jiné dílčí studii opakoval u skupiny 100 bosenských vojáků
vyšetřených v roce 1901 tuberkulinové testy po roce od jejich
nástupu do vojenské služby. U všech reagentů byla zachována
pozitivní odpověď na tuberkulin a u dalších 14 původně tuber-
kulin negativních jedinců byl test pozitivní, takže podíl pozi-
tivních reagentů stoupl z původních 61 % na 76 % vyšetřených
jedinců. Tento poznatek vysvětloval Franz změnou životních
podmínek nováčků po nástupu do vojenské služby, především
pak kasárenským režimem a vlivy velkoměstského prostředí.

Po zjištění nečekaně vysokého podílu reagentů na tuberkulin
u vojáků z Bosny a Hercegoviny sloužících ve Vídni, rozhodl
se Franz stejnou metodikou vyšetřit vojáky z jiné oblasti Ra-
kouska-Uherska (Franz 1909). Zvolil pěší pluk dislokovaný ve
Vídni, ve kterém byli vojáci-nováčci z okolí východomaďar-
ského Egeru. Srovnání výsledků zjištěných u vojáků obou vo-
jenských útvarů ukázalo nejen vysoce významné rozdíly v jejich
odpovědi na tuberkulin, ale i v dalších sledovaných parametrech
jejich zdravotního stavu (tab. 1). Na rozdíl od útvaru složeného
z bosenských vojáků, kde bylo v předcházejících čtyřech letech
propuštěno z vojenské služby pro tuberkulózu a jiná onemoc-
nění celkem 60 % jedinců, u maďarského pluku byl podíl pro-
puštěných ze služby v armádě pouze 25 %. Z celkového počtu
279 testovaných maďarských vojáků byla pozitivní odpověď na
tuberkulin zaznamenána jen u 108 (38,7 %) jedinců a u 171
(61,3 %) byl výsledek negativní (tab. 1). V průběhu tehdejší tří-
leté prezenční služby bylo z armády propuštěno v bosenském
pluku 39 (5,4 % testovaných) nemocných s tuberkulózou,
z nichž téměř polovina zemřela a u dalších 88 (12 %) byly pří-
činou odchodu z armády jiná onemocnění. V maďarském pluku
byla tuberkulóza zjištěna jen u 7 (2,5 % testovaných) jedinců,
z nichž 2 zemřeli, a jiná onemocnění byla zaznamenána jen u 9
vojáků.

Vysoký podíl latentní tuberkulózy u vojáků bosenských
útvarů se stal podnětem k řešení této problematiky v rakousko-
uherské armádě. Původní úvaha o léčbě reagentů stejným způ-

sobem jako u manifestní tuberkulózy (pravděpodobně tehdy
nově zaváděným režimem ústavní hygienicko-dietetické léčby)
byla zamítnuta pro ekonomickou náročnost stejně jako do-
časné nebo trvalé propouštění reagentů z vojenské služby. Po-
sléze bylo rozhodnuto sledovat výskyt manifestní tuberkulózy
v dlouhodobém horizontu, tj. během tříleté prezenční služby
a u rezervistů v dalších třech letech a zjištěné případy soustředit
pro konečné zhodnocení v nemocničním oddělení Dr. Franze
ve Vídeňské vojenské nemocnici. Výsledky ukázaly, že mani-
festní tuberkulóza byla zjištěna u všech 1 002 testovaných vo-
jáků u 46 jedinců v průběhu prvních tří let služby (tab. 1).
V následujících 3 až 4 letech byla tuberkulóza diagnostikována
u dalších 18 vojáků a v celkovém hodnocení se opět projevila
vyšší nemocnost u Bosňáků, kde bylo 7,6 % kdežto u Maďarů
pouze 3,2 % nálezů.

Závěry
Po osmi letech od svých prvotních studií využití tuberkulinu
k detekci latentní tuberkulózní infekce zformuloval Karel Franz
dosažené výsledky v následujících závěrech:
1. Na podkožní injekci tuberkulinu reagují obvykle zdravotně

zdatní jedinci, u nichž nelze klinickým vyšetřením prokázat
zjevné chorobné změny.

2. Podíl pozitivních reakcí na tuberkulin se liší v závislosti na
etnickém původu vyšetřovaných jedinců a odpovídá stupni
rozšíření tuberkulózy v zemi jejich původu.

3. K vývoji manifestních forem tuberkulózy dochází jen u níz-
kého počtu reagentů a u ostatních se tuberkulózní infekty
spontánně vyhojí.

4. Z intenzity pozitivní reakce na tuberkulin nelze posoudit
rozsah a průběh manifestních forem tuberkulózy.

Prioritní studie výskytu latentní tuberkulózní infekce ve voj-
skových útvarech u mladých mužů vykonal Franz v době, kdy
se klinická diagnostika tuberkulózy opírala jen o symptomato-
logii, fyzikální vyšetřování poklepem a poslechem, pozitivní
tuberkulinovou reakci a mikroskopické vyšetření sputa. Tuber-
kulinový test byl v jeho době prováděn podkožní aplikací vy-
sokých koncentrací Kochova starého tuberkulinu, které vyvo-
lávaly u pozitivních reagentů celkovou imunitní odpověď, jejíž
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intenzita byla hodnocena podle zvýšené tělesné teploty. Franz
dokázal, že tuberkulinová pozitivita u tělesně zdatných jedinců
je projevem latentní tuberkulózní infekce získané v postnatál-
ním vývoji, která je jen v ojedinělých případech následována
aktivizací primárních infektů a vznikem manifestních orgáno-
vých změn. Stejně významným prioritním poznatkem plynou-
cím z Franzových studií je rozdílnost počtu reagentů ve skupi-
nách vojáků pocházejících z různých geografických oblastí,
která odráží rozdílnost zátěže tuberkulózy v zemích, odkud po-
cházejí vyšetřovaní jedinci.

Tuberkulin, který popsal původně Koch v roce 1890 jako
léčebný prostředek proti tuberkulóze, zůstal i po více než 100
letech specifickým antigenem používaným v diagnostice ma-
nifestní i latentní tuberkulózy i v epidemiologických studiích
rozšíření tuberkulózní infekce v různých geografických ob-
lastech i jako indikátor BCG vakcinace a kontrole její úspěš-
nosti. Kochův Starý tuberkulin byl jako obsoletní nahrazen
purifikovaným proteinovým derivátem (PPD) připraveným
z filtrátů kultur Mycobacterium tuberculosis. Analogické pre-
paráty PPD (senzitivy) připravené z jiných mykobakteriálních
druhů jsou používány v diagnostice manifestních i latentních
forem mykobakterióz. Subkutánní aplikace tuberkulinu
a hodnocení následné celkové reakce podle zvýšení tělesné

teploty bylo všeobecně nahrazeno perkutánní aplikací tuber-
kulinu podle Pirqueta, Moroa a Monrada a zejména pak in-
trakutánním testem podle Mantouxe. Inaparentní latentní tu-
berkulózní infekce, poprvé popsaná Franzem u zdravých
mladých mužů, byla vždy rizikovým faktorem v kontrole tu-
berkulózy a její detekce a léčba se staly jednou z hlavních
metod eliminace tuberkulózy v zemích s nízkou incidencí tu-
berkulózy.
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Kapitoly z historie

Adam Politzer
1. 10. 1835 – 10. 8. 1920

Rakouský lékař Adam Politzer je ve světové medicíně považo-
ván za zakladatele oboru otorinolaryngologie (ORL – ušní,
nosní, krční).

Narodil se v uherském městečku Albertirsa ležícím asi 35 km
od Budapešti. Některé prameny uvádějí, že jeho otec byl ob-
chodník, jiné jej označují za učitele; jisté však je, že dědeček byl
chirurgem. Již v mládí se Adam velmi dobře naučil ovládat la-
tinu a italštinu. Miloval umění a pamětníci se shodují, že měl
značný umělecký talent. Střední školu studoval v maďarském
Kecskemétu, poté odešel na univerzitu do Pešti. Studia medi-
cíny však absolvoval na lékařské fakultě univerzity ve Vídni
a zakončil je úspěšným získáním doktorátu v roce 1859.

Během studia ve Vídni jej významně ovlivňovali čtyři zdejší
slavní profesoři, kteří shodou okolností všichni pocházeli
z Čech nebo působili na pražské univerzitě. Prvním z nich byl
známý patolog Karel Rokytanský (1804–1878), člen Vídeňské
akademie věd, lékař, který provedl 75 000 pitev. Druhým pro-
fesorem byl renomovaný internista Josef Škoda (1805–1881),
zakladatel mladší vídeňské školy, který položil základy vyšet-
řování vnitřních chorob poklepem a poslechem. Třetím v řadě
byl anatom Joseph Hyrtl (1810–1894), který vynikl především
jako skvělý preparátor a autor vynikající učebnice anatomie.
Další lékař, který významně ovlivnil Adama Politzera, se jme-
noval Johann Ritter von Oppolzer (1808–1871) a byl rovněž
internistou provádějícím výuku mediků přímo u lůžka paci-
entů. A právě ten si Politzera oblíbil.

Po promoci Politzer nastoupil do vídeňské laboratoře zná-
mého německého fyziologa Carla Friedricha Wilhelma Lud-
wiga (1816–1895), pozdějšího ředitele Fyziologického ústavu
v Lipsku a zakladatele moderní experimentální fyziologie. Zde
se poprvé začal zabývat problémy ušního lékařství. Další zku-
šenosti poté sbíral spoluprací s dalšími známými vědci – s An-
tonem Friedrichem Troeltschem (1829–1890), s nímž navázal
i osobní přátelství, a Rudolfem Albertem von Köllikerem
(1817–1905) na univerzitě ve Würzburgu, s Ferdinandem von
Helmholtzem (1821–1894) na univerzitě v Heidelbergu, s pro-
fesorem Claude Bernardem (1813–1878) na univerzitě v Paříži
a Prosperem Menierem v ústavu hluchoněmých v Paříži a ko-
nečně s Josephem Toynbeem (1815–1866) v Londýně, kde se
Politzer velmi zdokonalil v mikroskopii. Není daleko od pravdy
tvrzení, že Adam Politzer měl to štěstí, že mohl spolupracovat
s největšími evropskými mozky.

V roce 1861 se habilitoval na docenta a stal se prvním spe-
cializovaným učitelem otologie. O tři roky později ve spolupráci
s již zmíněným Antonem Friedrichem Troeltschem a Herman-
nem Schwartzem založil první časopis specializovaný na ušní
lékařství (jeho první tři čísla vyšla ve Würzburgu, další pak byla
vydávána v Lipsku). V roce 1871 byl Adam Politzer na vídeňské

univerzitě jmenován
mimořádným profe-
sorem otorinolaryn-
gologie.

V roce 1873 byla ve
Vídni zřízena první sa-
mostatná klinika
ušního, nosního a kr-
čního lékařství na
světě, jejím přednos-
tou se stal právě profe-
sor Adam Politzer.
Jeho blízkým spolu-
pracovníkem, ale i ri-
valem a konkurentem
zde byl profesor Josef
Gruber (1827–1900) –
Politzer měl na klinice
na starosti oddělení
pro ženy, Gruber pak
oddělení pro muže a po určitou dobu kliniku vedli společně.
Na klinice bylo ročně prováděno až 15 000 lékařských zákroků
a konzultací. Politzer se kromě práce a přednášek na univerzitní
klinice věnoval i své soukromé otorinolaryngologické klinice,
na níž přicházeli pacienti z celého světa. Dodejme v této sou-
vislosti, že po vídeňské specializované klinice ORL byla další
podobná zařízení založena v Německu, konkrétně ve Würz-
burgu a Berlíně, posléze i v jiných zemích.

Známý český lékař profesor Ivan Lesný ve své knize Slavní
lékaři připomíná, že obor otorinolaryngologie založil vlastně
tím, že zavedl do používání ušní zrcátko, jež krátce předtím vy-
nalezl rakouský venkovský lékař doktor Hoffmann. Politzer
také sám vynalezl několik pomůcek, které se v tomto oboru
používají dodnes. V roce 1863 zdokonalil vzdušnou sprchu
(vstřikování vzduchu) do Eustachovy trubice (mezi nosohlta-
nem a středním uchem) tím, že k ní přidal balónek. Dodejme,
že samostatnou sprchu vynalezl pařížský ušní lékař Deleau,
který k tomuto účelu používal zvláštní nosní katétr. Tato Dele-
auova vzdušná sprcha ale bez balónku dobře nefungovala.

V roce 1865 Adam Politzer uveřejnil atlas lidského bubínku
za normálních i chorobných okolností, což bylo umožněno za-
vedením osvětleného ušního zrcátka (i tento přístroj sestrojil
právě Adam Politzer). Podle kresby, zabarvení a jiných známek
pak určoval diagnózu choroby středního ucha nebo bubínku.
V roce 1876 se Adam Politzer zúčastnil výstavy Centennial
v americké Philadelphii, kde sklidil značné uznání za své mo-
dely, preparáty a přístroje. Některé z nich jsou dodnes velmi
cennými exponáty ve zdejším muzeu.

Obr. 1: Adam Politzer
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V roce 1878 byla v německém Stuttgartu vydána Politzerova
kniha Učebnice ušního lékařství, což bylo základní dílo nového
lékařského oboru ORL. Dokud neexistovalo specializované ušní
lékařství, děti často umíraly na středoušní záněty a jejich kom-
plikace, což jsou dnes poměrně banální záležitosti. Ani nitro-
lební komplikace ušních zánětů, jako jsou např. abscesy, nejsou
zdaleka tak život ohrožující, jak tomu bylo před Adamem Po-
litzerem. V roce 1894 byl jmenován řádným profesorem oto-
logie a o rok později ve spolupráci s již zmíněným Josefem Gru-
berem založil Rakouskou otologickou společnost a v roce 1902
byl jmenován císařským dvorním radou.

O pět let později odešel do důchodu a věnoval se zpracová-
vání dějin otologie. Znehodnocení rakouské měny po skončení
první světové války způsobilo, že poslední léta života prožíval
v chudobě. Zemřel náhle v roce 1920 ve stáří 85 let. Ve své po-
slední vůli odkázal značnou část své obsáhlé skvělé knihovny
vídeňské univerzitě; její zbývající část je dnes umístěna na uni-
verzitě v Budapešti, hlavním městě země, odkud Adam Politzer
pocházel.

Proveďme si na tomto místě malé odbočení do historie.
Zánět středního ucha je nejčastější ušní chorobou, která na sebe
soustředila vždy pozornost většiny ušních lékařů. Ve druhé po-

lovině 19. století se zánět středního ucha léčil třemi způsoby:
předně operativním nabodnutím bubínku podle Itarda (po-
měrně lehkým zákrokem, který se ujal i v terénní praxi), dále
vzdušnými sprchami a konečně operativním otevřením sosco-
vitého výběžku kosti spánkové oddlabáním kosti. Těmito zá-
kroky se uvolní hnis uložený v dutinách výběžku a předejde se
tak komplikacím, zejména hnisavému zánětu mozkových blan
nebo mozku. Otevření bubínku je velmi jednoduchý zákrok,
který provádí odborník i praktický lékař v případě, že nález na
ušním bubínku svědčí o hrozícím nebezpečí. Je to po desetiletí
nejčastěji prováděný operativní zákrok v ušním lékařství.

Na internetovém portálu Wikipedie je u Adama Politzera
uvedeno mj., že specializace ušního, nosního a krčního lékařství
do značné míry závisela na vyvinutí technických vyšetřovacích
metod těchto obtížně přístupných orgánů. Dodejme, že Politzer
založil i dosud nepředstižitelnou vzácnou sbírku anatomických
preparátů sluchového systému, kterou odkázal vídeňskému
muzeu.

Sluší se však připomenout, že v ušním lékařství provedl první
ucelenou syntézu ještě před polovinou 19. století francouzský
lékař Jean-Marc Gaspard Itard (1774–1838), který se po 20 let
jako lékař ústavu hluchoněmých snažil shrnout poznatky
o ušních nemocích do zvláštního samostatného odvětví. Jak
připomíná rakouský historik medicíny Hugo Glaser ve své pub-
likaci Vývoj moderního lékařství, podařilo se mu to skvěle, pře-
devším proto, že vyšel z anatomických znalostí sluchového
ústrojí. Itarda nezajímaly teoretické a plané spekulace, ale jen
vědecké konkrétní poznatky. Jeho systematické rozdělení
ušních chorob, návody k jejich léčení i návrh operací bubínku
pro uvolnění exsudátu dutiny středního ucha znamenaly zá-
sadní obrat v dalším rozvoji ušního lékařství.

Za zmínku také stojí, že Adam Politzer v roce 1864 přesvědčil
tehdejšího starostu Vídně doktora Seelera ke zřízení charita-
tivní nemocnice, v níž byli zdarma léčeni pacienti s ušními pro-
blémy společně s obyvateli místního domova pro seniory. Adam
Politzer se zapsal nesmazatelně do dějin světové medicíny. Po-
ložil základy otorinolaryngologie, na něž dodnes navazují lékaři
na celém světě.

Mgr. Josef Švejnoha
U Kombinátu 39
100 00 Praha 10

Obr. 2: Balonek, kterým Politzer zdokonalil ušní sprchu
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