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Loučení

V průběhu našeho života se čas od času musíme s něčím nebo s někým rozloučit. Je to
nevyhnutelné a může to být bolestné, ale je zde na místě říci si tak často zmiňované
klišé „musím jít dál“ a opravdu to udělat. Často pak člověk zjistí, že takovéto rozloučení
mu bylo dokonce ku prospěchu. Tak třeba nechat si vytrhnout zub, který hrozí, že bude
dělat problémy. V danou chvíli se bojíme bolesti spojené s extrakcí a uzdravováním
rány, ale do budoucna nám zákrok přinese klid a ušetří nás zřejmě mnohem většího
utrpení.

Dalším příkladem může být odluka od něčeho, co sice slouží svému účelu, ale je to
již obsolentní a pokud se odhodláme nahradit to něčím novým, lepším, více vyhovujícím
nové době a vyšším požadavkům, zjistíme, že jsme „šli dál“ a že „to zas tak nebolelo“
a také, že „nové koště dobře mete“. Na tomto místě mám na mysli zcela konkrétní roz-
loučení, které se týká nás v redakci i Vás, čtenářů. Toto číslo časopisu Kazuistiky v aler-
gologii, pneumologii a ORL je posledním číslem ve starém kabátě. V příštím roce se mů-
žete těšit na zcela novou grafiku titulní stránkou počínaje a novou podobou kazuistických
i jiných článků konče. Za celou redakci doufám, že pro Vás toto loučení nebude nijak
těžké a nový a svěží design časopisu bude mít kladný ohlas.

Bohužel v životě jsou i loučení, která jsou opravdu bolestná. V našich životech jsou lidé, u kterých víme, že když odejdou, jejich
místo už nikdo jiný nezaplní. A tak je tomu i u nás v redakci. Ztratili jsme našeho dlouholetého kolegu Mgr. Josefa Švejnohu, autora
historických medailonů dlouhá léta publikovaných v našich časopisech. V tomto čísle vychází poslední z nich.

S přáním klidného prožití Vánoc a příjemného vstupu do Nového roku

Klára Krupičková
šéfredaktorka

Dovolte, prosím, pár řádků jako vzpomínku na Josefa z pera ředitele našeho nakladatelství:

Josefa Švejnohu jsem poznal v době, kdy pracoval jako placený tajemník Svazu diabetiků ČR. V té době měl za sebou již působení
v propagačním a edukačním oddělení Českého červeného kříže, na kontě desítky publikací, rozhlasových pořadů a edukačních počinů.
Pracoval jsem tehdy pro velkou nadnárodní farmaceutickou společnost a byl jsem uvyklý na manažerské prostředí a především ma-
nažerské postupy práce. Možná i proto mne na našem prvním pracovním setkání velmi překvapilo, jak civilně a prostě Josef působí
a přitom, jak schopný a výkonný dokáže být. Vystačil si s vlastní hlavou a malým černým notýskem, kam zapisoval vše, od nákupu
po závěry z jednání meziresortních ministerských komisí, ale efektivitou, výkonností a profesionalitou předčil většinu manažerů, se
kterými jsem se tehdy stýkal.

Po řadu let naší spolupráce, která se postupně měnila v osobní přátelství, jsem měl možnost se od něj mnoho věcí naučit a ještě více
jich obdivovat. Nikdy jsem nepřestal oceňovat jeho schopnost řešit problémy prostě a přitom účinně a bez výjimky jeho skromnost, pra-
covitost, obrovskou odpovědnost a intenzivní starost o druhé.

V posledních letech, po odchodu do důchodu, připravoval pro naše časopisy pravidelné medailonky historických lékařských osobností.
Nikdy se neopozdil, nikdy nezapomněl. V době, kdy onemocněl těžkou nemocí, se kterou se rozhodl nesmlouvavě bojovat, připravil
texty pro všechna čísla našich časopisů až do konce kalendářního roku. Kdyby náhodou nebyl schopen pracovat, aby nezpůsobil redakci
potíže… Takový byl „náš“ Josef.

V tomto čísle tiskneme poslední medailonky. Žádný už nepřibude, Josef Švejnoha svůj boj s rakovinou prohrál.

Karel Vízner
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Eva Kašáková
LERYMED spol. s r.o., Oddělení respiračních nemocí, Praha

Souhrn
Kazuistika popisuje první zkušenosti z reálné klinické praxe nové fixní kombinace fluti-
kason furoát/vilanterol (IKS/U-LABA) v inhalačním systému pro práškovou formu léku
Ellipta. Hlavními výhodami fixní kombinace flutikason furoát/vilanterol je rychlý nástup
účinku trvající 24 hodin, což umožňuje podávání 1x denně a intuitivní inhalační systém
Ellipta s jednoduchou inhalační technikou.

Summary
First experiences from real clinical praxis with new fixed combination in the new in-
halation device Ellipta
First experiences from real clinical praxis with new fixed combination fluticasone furo-
ate/vilanterol in the new inhalation dry powder device Ellipta are described in our case
history. The main benefits of the fixed combination fluticasone furoate/vilanterol are
rapid onset of action and 24-hour efficacy from a once-daily dose and intuitive inhalation
device Ellipta with simply inhalation technique.

Kašáková, E. První zkušenosti z reálné klinické praxe s novou fixní kombinací flutikason furoát/vi-
lanterol trifenatát v novém inhalačním systému Ellipta. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL
12, 5: 4–6, 2015.
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 compliance
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První zkušenosti z reálné klinické praxe s novou
fixní kombinací flutikason furoát/vilanterol 
trifenatát v novém inhalačním systému Ellipta

Úvod
Další článek na téma inhalační systémy (IS) v léčbě pacientů
s chronickými nemocemi s bronchiální obstrukcí (CBO) po-
kračuje několika krátkými kazuistikami pacientů, u kterých byl
změněn inhalační systém Diskus na nový inhalační systém El-
lipta, resp. fixní kombinace IKS/LABA (Seretide Diskus – flu-
tikason propionát/salmeterol) na novou fixní kombinaci
IKS/U-LABA (Relvar Ellipta – flutikason furoát/vilanterol).

Inhalační systém Ellipta (obr. 1) je mnohodávkový inhalátor
pro práškovou formu léku (MDDPI – multidose dry powder
inhaler) pro 30 dávek. Na trhu v České republice je fixní kom-
binace flutikason furoát 92 μg/vilanterol trifenatát 22 μg (FF/VI)
a flutikason furoát 184 μg/vilanterol trifenatát 22 μg pod ob-
chodním názvem Relvar Ellipta. Dávky obou komponent jsou
vyjádřeny v podané dávce. Flutikason furoát je nový inhalační
kortikosteroid (IKS) s minimálně 24hodinovým působením
a vilanterol trifenatát je inhalační beta2-agonista s ultradlouho-
dobým účinkem (U-LABA, ultra long-acting beta agonist),
který působí 24 hodin a má rychlý nástup účinku (do 5 minut)
(Kašák 2015a; Kašák 2015b; Chládek 2015; Kašák 2015c). Rel-
var Ellipta je indikován pro léčbu pacientů s astmatem od 12
roků a pro léčbu dospělých pacientů s chronickou obstrukční
plicní nemocí (CHOPN) (Kašák 2015a; Kašák 2015b; Kašák
2015c). Podává se 1 dávka 1x denně, jak u pacientů s astmatem,

tak u pacientů s CHOPN, ale pro pacienty s CHOPN je určen
jen Relvar Ellipta 92/22 μg.

Inhalační systém Ellipta má velmi jednoduchou, intuitivní
tříkrokovou inhalační techniku s minimální chybovostí. Kromě
obecných chyb stejných u všech inhalačních systémů, jako je
nevydechnutí před nádechem dávky léku, vydechování do IS
nebo nedostatečného obemknutí náustku rty, jsou možnými
chybami nedostatečné otevření náustku (neozve se cvaknutí)
nebo zakrytí vzduchových otvorů prsty při nádechu (Kašák
2015a; Kašák 2015b; Kašák 2015c). Součástí Ellipty je dobře vi-
ditelné a čitelné počítadlo dávek. Po každém otevření krytu ná-

Obr. 1: Inhalační systém Ellipta
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ustku se odečte 1 dávka, pokud v inhalátoru zbývá méně než
10 dávek, polovina počítadla se ukazuje červeně, po použití po-
slední dávky polovina počítadla zůstává červená a druhá polo-
vina ukazuje nulu. Ellipta je, stejně jako ostatní mnohodávkové
IS, zabezpečena proti kumulaci dávek. Pokud pacient po při-
pravení dávky stáhnutím krytu náustku na doraz dávku léku
nenadechne a připravení dávky opakuje, dojde ke ztrátě dávky,
ale v dávkovací komoře je stále připravena jen jedna dávka. IS
Ellipta je uložen v ochranné vaničce, která obsahuje sáček s vy-
soušečem, který snižuje vlhkost. Po vyjmutí z vaničky je třeba
lék spotřebovat do 6 týdnů, což může způsobovat problém,
pokud si pacient otevře víc balení léku a ztratí přehled (Kašák
2015a; Kašák 2015b; Kašák 2015c). Proto je nutno pacienty
upozornit, aby otevřeli a spotřebovali jen jedno balení léku.

Kazuistika 1
Žena, nyní 58letá, nekuřačka, je v péči našeho oddělení od roku
2000 pro asthma bronchiale středně těžké perzistující. Od roku
2001 byla léčena fixní kombinací Seretide Diskus 50/250 μg 1-
0-1 a Ventolin N aer. podle potřeby. Opakovaně vyžadovala vy-
sazení fixní kombinace resp. IKS, nebo alespoň snížení dávky
z důvodu kortikofobie. Pokud neměla příznaky astmatu, pou-
žívala astma kontrolující resp. preventivní léčbu jen 1x denně
nebo ji zcela přerušovala a používala jen úlevovou léčbu při ob-
tížích. Astma se většinou během několika týdnů zhoršilo, což
v některých případech vyžadovalo krátkodobé podávání systé-
mových kortikosteroidů (SKS) a přechodné zvýšení dávky na
Seretide Diskus 50/500 μg 1-0-1. V období dobré compliance
ke kontrolující léčbě udržela astma pod kontrolou nejnižší
dávka Seretide Diskus 50/100 μg 1-0-1.

Při kontrole v březnu tohoto roku pacientka opět udávala,
že Seretide Diskus 50/250 μg užívá jednou denně a to znovu
z důvodu kortikofobie. Cítila se dobře, na spirometrii měla leh-
kou obstrukci v periferii dýchacích cest, saturaci hemoglobinu
kyslíkem měřenou pulzním oxymetrem (SpO2) měla 95 %
a koncentraci oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu
(FENO) 10 ppb. Byla jí změněna preventivní léčba astmatu na
Relvar Ellipta 92/22 μg 1-0-0 a pacientka byla edukována ve
správné inhalační technice z nového IS. Při kontrole po třech
měsících se pacientka cítila velice dobře, úlevovou léčbu nepo-
třebovala a s novým inhalačním systémem i novým lékem,
s nižší dávkou IKS a dávkováním 1x denně byla velmi spoko-
jená. Měla normální ventilační hodnoty, test kontroly astmatu
dosáhl 24 bodů.

Kazuistika 2
Žena, nyní 38letá, bývalá kuřačka s náloží 130 tisíc cigaret, je
v péči našeho oddělení od roku 2003 pro asthma bronchiale
středně těžké perzistující, se středně těžkou bronchiální ob-
strukcí, tzn., že astma bylo pod nedostatečnou kontrolou.
Astma jí však bylo diagnostikováno již v 16 letech (v roce 1992),
ale kontrolující léčba nebyla do roku 2003 zahájena. Při první
návštěvě našeho oddělení dostala Symbicort Turbuhaler (bu-
desonid/formoterol fumarát) 200/6 μg 2-0-2 a Bricanyl Turbu-

haler (terbutalin sulfát) podle potřeby. Pacientka měla velmi
špatnou compliance, preventivní léčbu opakovaně přerušovala
a to i na několik let. V roce 2009 přišla pro obtíže, dva roky ne-
užívala preventivní léčbu, na spirometrii měla těžkou bronchi-
ální obstrukci, astma bylo překlasifikováno na těžké perzistující
a léčba změněna na Seretide Diskus 50/500 μg 1-0-1 a Ventolin
N (salbutamol sulfát) aer. podle potřeby. Compliance k léčbě
se u pacientky zlepšila, léčbu již nepřerušovala, ale většinou
užívala Seretide jen 1x denně. Mívala 1 až 2 exacerbace astmatu
ročně, které byly léčeny na našem oddělení. Bylo nutno podávat
krátkodobé kúry SKS, infuzní nebo inhalační bronchodilatační
léčbu a i opakovanou léčbu antibiotiky. V únoru tohoto roku jí
byla změněna léčba na Relvar Ellipta 184/22 μg 1-0-0. Pacientka
byla edukována ve správné inhalační technice z Ellipty. Při kon-
trole po třech měsících se cítila dobře, Relvar jí vyhovuje ze-
jména pro dávkování 1x denně, užívá ho pravidelně bez přeru-
šení. Astma je však stále pod nedostatečnou kontrolou, i když
došlo k mírnému zlepšení ventilačních hodnot.

Kazuistika 3
Muž, nyní 80letý, polymorbidní, bývalý kuřák s náloží 250 tisíc
cigaret, je dispenzarizován na našem oddělení od roku 1998
pro diagnózu chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN),
stadium 4, kortikodependentní. CHOPN mu byla diagnosti-
kována ve 37 letech (v roce 1972). V roce 2002 mu byl nasazen
Seretide Diskus 50/500 μg 1-0-1 a během půl roku po zahájení
léčby fixní kombinací se podařilo zcela vysadit systémové kor-
tikoidy, cítil se mnohem lépe, došlo ke zlepšení spirometrických
hodnot, ale stále měl 1 až 2 exacerbace ročně, při kterých je
nutno podávat SKS a antibiotika. Byl léčen teofyliny – Afonilum
SR 250 mg 1-0-1, Berodual N aer. podle potřeby a byl mu pře-
depsán nebulizátor pro aplikaci domácí bronchodilatační léčby
(Ventolin a Atrovent roztok). V roce 2013 mu byla změněna
diagnóza na přesah astmatu a CHOPN (ACOS – asthma and
chronic obstructive pulmonary disease overlap syndrome). Pa-
cient si opakovaně stěžoval na snadnou zranitelnost kůže, což
mu hlavně vadí při práci na zahrádce. V důsledku dlouholetého
podávání vysokých dávek IKS s nárazovým podáváním SKS
došlo ke vzniku tzv. pergamenové kůže. Z těchto důvodů mu
byl v březnu tohoto roku Seretide změněn na Relvar Ellipta
184/22 μg 1-0-0, čímž se snížila dávka IKS na pětinu původní
dávky. O důvodech přechodu ze Seretide na Relvar byl srozu-
mitelně informován a se změnou souhlasil. Pacient však již při-
šel po dvou měsících na kontrolu a stěžoval si na noční obtíže,
musel více používat bronchodilatační léčbu a chtěl se vrátit zpět
k léčbě Seretide Diskus 50/500 μg 1-0-1. Bylo mu vyhověno,
ACOS je stabilizován, ale problémy s kůží přetrvávají.

Diskuse
Inhalační systém Ellipta byl vyvinut z IS Diskus (obr. 2), proto
se oba systémy na první pohled příliš neliší (Kašák 2015a). Mají
jednoduchou inhalační techniku s malou chybovostí. K výho-
dám Ellipty patří o jeden krok jednodušší příprava před pou-
žitím, výrazně viditelnější počítadlo dávek a trochu robustnější



     KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL 5/2015

PRVNÍ ZKUŠENOSTI Z REÁLNÉ KLINICKÉ PRAXE S NOVOU FIXNÍ KOMBINACÍ 
FLUTIKASON FUROÁT/VILANTEROL TRIFENATÁT V NOVÉM INHALAČNÍM SYSTÉMU ELLIPTA

6

tvar, než má Diskus. Oba IS Ellipta i Diskus mají k dispozici
trenažéry i placeba, což je důležité k praktickému nácviku a ke
kontrole správné inhalační techniky (Teřl 2015).

Pro pacienty vybíráme nejen vhodný inhalační systém, ale
také vhodný lék a výhodné dávkování (Kašák 2015a; Kašák
2015b). Díky fixní kombinaci FF/VI, která účinkuje 24 hodin,
je možné Relvar Elliptu podávat 1x denně.

Z klinické praxe víme, že někteří pacienti s astmatem pou-
žívali Seretite Diskus 1x denně, což jim nyní Relvar Ellipta
umožní a tím zlepší i jejich compliance.

U některých pacientů, ale i u některých lékařů jiných od-
borností přetrvává strach z kortikosteroidů „kortikofobie“ a to
i po vysvětlení, že IKS obsahují mikrogramové dávky kortikos-
teroidů a podávají se lokálně, kdežto SKS se podávají v mili-
gramových dávkách a podávají se systémově. Pacienti s korti-
kofobií mají snahu IKS užívat co nejméně nebo je zcela
vysazovat, jak ukazuje první kazuistika. Pro tyto pacienty je
menší dávka IKS podávaná 1x denně dobrou alternativou.

Vyšší dávka IKS může způsobovat zejména u seniorů větší
výskyt systémových nežádoucích účinků na kůži (tvorba pete-
chií a snadná zranitelnost kůže), viz třetí kazuistika, anebo čet-
nější výskyt lokálních nežádoucích účinků, kam patří dysfonie
a kandidóza. I pro tyto pacienty je výhodné podávání menší
dávky IKS 1x denně (Kašák 2015c). Zdali tomu tak skutečně je,
ukáže klinická praxe.

Naopak určitá skupina pacientů s těžšími formami CHOPN,
která má noční či ranní výskyt obtíží, vyžaduje podávání udr-
žovacího, pravidelně podávaného léku 2x denně. Pak je možný
návrat k léčbě Seretide. Dalším řešením může být podávání
Relvaru ráno a dalšího léku s indikací pro pacienty s CHOPN
a s možností podávání 1x denně večer (např. U-LAMA) a/nebo
naopak, ráno U-LAMA a Relvar večer (Kašák 2015c).

Někteří pacienti, opět zejména senioři, mohou zapomínat
vdechovat 2x denně, mohou hůře vidět na počítadlo dávek,
nebo mohou mít problém se správnou inhalační technikou z IS
Diskus. Intuitivní IS Ellipta s významně větším počítadlem
dávek a možností podávat lék 1x denně může pro ně být dobrou
alternativou zvyšující compliance a adherenci k dlouhodobé
léčbě.

Závěr
Ellipta je nový intuitivní inhalační systém pro práškovou formu
léku, který má snadnou inhalační techniku a příznivé charak-
teristiky umožňující optimální depozici léku napříč celým
spektrem pacientů s chronickými nemocemi s bronchiální ob-
strukcí (Kašák 2015c).

Nová fixní kombinace flutikason furoát/vilanterol (Relvar
Ellipta) přinesla pro léčbu pacientů s CBO novou kombinaci
molekul, kterou je možno podávat 1x denně ráno nebo večer,
díky 24hodinovému působení obou složek, což zvýší compli-
ance a adherenci pacientů k léčbě, jak je patrné z výše uvede-
ných kazuistik. Edukace pacientů ve správné inhalační technice
i její kontrola stále zůstává důležitým článkem v řetězci efektivní
péče o naše pacienty, ve které má nezastupitelnou roli odborná
sestra.
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Obr. 2: Inhalační systém Diskus
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Souhrn
Morgagniho kýla je vzácným typem brániční kýly, bývá většinou asymptomatická, ná-
hodným nálezem při zobrazovacích vyšetřeních. Prezentujeme tři kazuistiky operací
Morgagniho kýly z našeho pracoviště za uplynulých deset let.

Summary
Morgagni hernia
Morgagni hernia is a rare type of diaphragmatic hernias, it is usually asymptomatic, and
it is diagnosed as the accident finding during imaging procedures. We present three case
reports of a surgical treatment of Morgagni hernias performed in our department during
the last decade.

Šafránek, J., Brůha, J., Doležal, J., Fichtl, J. Morgagniho kýla. Kazuistiky v alergologii, pneumologii
a ORL 12, 5: 7–9, 2015.

Klíčová slova
 Morgagniho kýla
 chirurgická léčba

Keywords
 Morgagni hernia
 surgical treatment

Morgagniho kýla

Úvod
Morgagniho kýla se vyklenuje v anterolaterální brániční štěr-
bině, která se anatomicky označuje vpravo jako fissura Mor-
gagni a vlevo jako fissura Larrey. Raritně se může vyskytnout
i oboustranně, častěji však jednostranně vpravo (Kurkcuoglu
et al. 2003; Al-Salem 2007; Allocca et al. 2000). Incidence se
udává 2–5 % ze všech typů bráničních kýl (Kurkcuoglu et al.

2003; Al-Salem 2007). Jde o kýlu pravou, s vyklenutím perito-
nea, úzkou brankou, ale velkého obsahu, jen vzácně se uskři-
nující. Léčba je chirurgická, s uzávěrem defektu, z laparotomie
či torakotomie. Možný je i miniinvazivní, laparoskopický, způ-
sob řešení. Prezentujeme tři kazuistiky operace Morgagniho
kýly z našeho pracoviště za uplynulých 10 let.

Kazuistiky
Případ 1
59letá žena, měla incidentální CT nález (obr. 1) herniace části
tračníku do hrudní dutiny vpravo. Byla operována z laparoto-
mie (obr. 2), provedena repozice tračníku, resekce vaku a přímá
sutura defektu. Pooperační průběh byl bez komplikací.

Obr. 1: Případ 1 – CT obraz herniace tračníku do hrudníku
vpravo

Obr. 2: Případ 1 – operační nález, kýlní defekt bránice z la-
parotomie
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Případ 2
65letá žena byla vyšetřována pro progresi asthma bronchiale
s překvapivým RTG a pak CT nálezem (obr. 3). Nemocná byla
12 let před tím dárcem ledviny. Tehdy byl při předoperačním
CT vyšetření nález hodnocen jako „lipom perikardu“. Byla ope-
rována z pravostranné torakotomie, provedena repozice a re-
sekce vaku a přímá sutura defektu. Pooperační průběh byl kom-
plikován krvácením z interkostální tepny při uzávěru kýlního
defektu, s nutností reoperace, opět z torakotomie.

Případ 3
57letý muž byl pro rozvoj dušnosti RTG vyšetřen (obr. 4) s ná-
lezem, který imitoval „parézu bránice“. Při CT dovyšetření byla
prokázána Morgagniho kýla. Byl operován laparoskopicky,
provedli jsme repozici kýlního obsahu, ponechali vysoko do
hrudníku zasahující kýlní vak, přes defekt bránice na abdomi-
nální straně jsme implantovali síťku. Průběh se však kompli-
koval hemotoraxem vlevo (řešen drenáží) a retencí tekutiny
v kýlním vaku, komprimující plicní parenchym, stejně jako
před tím vlastní kýla. Stav si nakonec vynutil resekci vaku,
provedenou přístupem z pravostranné torakotomie 9. poope-
rační den (obr. 5).

Diskuse
Častější průkaz Morgagniho kýly až v dospělosti bývá inciden-
tálním nálezem při zobrazovacích vyšetřeních, či se objeví
symptomatologie při současném zvýšení nitrobřišního tlaku
(obezita, ascites, ileus, obstipace) (Kurkcuoglu et al. 2003). To
platí i v případě prvních dvou námi řešených pacientů, kteří
byli bez příznaků souvisejících s brániční kýlou. Ve třetím pří-
padě nemocný popisoval progresi dušnosti, pro kterou jsme
neprokázali jinou příčinu než kompresi pravé plíce kýlním
vakem. Žádný nemocný neměl obtíže spojené s uskřinutím
kýly, ač obsahem kýlního vaku byl i velký úsek tenkého střeva
či tračníku.

Léčba Morgagniho kýly je chirurgická, spočívá v repozici
kýlního obsahu (střevo, omentum) a uzávěru defektu, kýlní
branky, přímou suturou nebo všitím implantátu – síťky. Resekce
kýlního vaku je vhodná, není ale referována v každém z případů

Obr. 3: Případ 2 – CT obraz herniace tračníku do hrudníku
vpravo
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Obr. 4: Případ 3 – RTG obraz „parézy bránice“ vpravo

Zd
ro

j o
br

áz
ku

: a
rc

hi
v 

au
to

ra

Obr. 5: Případ 3 – Resekce kýlního vaku z  pravostranné 
torakotomie
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jako nezbytná (Jakhmola et Kumar 2015). Zejména při laparo-
skopickém přístupu je resekce vaku z hrudní dutiny obtížně
proveditelná. I proto jsme v posledním případě (případ 3) vak
primárně neresekovali, ale byli jsme k tomu nuceni v dalším
průběhu. Ve vaku retinující tekutina činila nemocnému stejné
ventilační obtíže, jako původní kýla.

Nejčastějším operačním přístupem a chirurgicky nejjedno-
dušším bývá laparotomie, přibývá referencí i o laparoskopickém
přístupu. Torakotomie, eventuálně torakoskopie je možnou vol-
bou pokud se obáváme komplikací (repozice kýlního obsahu,
resekce vaku), pro nemocného znamená větší bolestivost i delší
pobyt v nemocnici (Aydin et al. 2014). Referováno bylo i řešení
Morgagniho kýly ze sternotomie, pro náhodný nález v rámci
kardiochirurgické operace (Ahmad et al. 2015).

Závěr
Morgagniho kýla bývá raritním, většinou náhodným, asymp-
tomatickým nálezem. Léčba je chirurgická, nejčastěji z laparo-
tomie. Možný je i přístup miniinvazivní, laparoskopický, který
jsme, ač s komplikacemi, volili v jednom z případů.
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Souhrn
Anticholinergika nalezla své místo v léčbě plicních onemocnění spojených s bronchiální
obstrukcí již před mnoha lety, dlouhou dobu však byla indikována jako udržovací terapie
pouze u chronické obstrukční plicní nemoci. Od letošního roku se nově ve stupňovitém
schématu léčby bronchiálního astmatu dle GINA na úrovni 4 a 5 jako přídatná terapie
objevila i první molekula ultradlouze působícího anticholinergika (U-LAMA) se selek-
tivní inhibicí receptorů M1 a M3 – tiotropium. V předkládané kazuistice je demonstrován
případ astmatičky s onemocněním, které se dlouhou dobu nedařilo uvést pod klinickou
kontrolu a které svým zánětlivým profilem neumožňovalo nasazení jiné fenotypově spe-
cifické přídatné terapie. Lze předpokládat, že právě z podobné kohorty pacientů budou
do budoucna voleni adepti na zahájení léčby tiotropiem.

Summary
First experience with tiotropium in the asthma treatment
Anticholinergics found their post in the treatment of pulmonary diseases associated with
airflow obstruction many years ago, however they were only indicated as maintenance
therapy of chronic obstructive pulmonary disease. Starting this year, there is the first ult-
ralong-acting muscarinic antagonist (U-LAMA) with selective affinity to M1 and M3 re-
ceptors – tiotropium included in step-up therapy approach of asthma in GINA guidelines,
level 4 and 5. In presented case report we refer a story of asthmatic patient with a long
time uncontrolled disease, with inflammatory profile inappropriate for any other phe-
notype-specific add-on therapy. It can be assumed, that it will be a similar cohort of pa-
tients chosen for initiation of treatment with tiotropium in the future.
Keywords

Novosad, J., Malá, E., Krčmová, I. Využití tiotropia v léčbě bronchiálního astmatu – první zkušenosti.
Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 12, 5: 10–13, 2015.
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Využití tiotropia v léčbě bronchiálního 
astmatu – první zkušenosti

Anticholinergika u bronchiálního
astmatu
Přírodní alkaloidy s anticholinergním účinkem byly používány
k léčbě onemocnění podobným bronchiálnímu astmatu, jak je
známe dnes, již před více než 4000 lety Egypťany. Hippokrates
pak tvrdil, že nejlepšího účinku je možno dosáhnout doprave-
ním léčiva na místo onemocnění a byla proto doporučována
inhalace par vznikajících při hoření nati durmanu. Teprve
v první polovině 19. století vznikla teorie o dominantní úloze
parasympatiku při regulaci průchodnosti dýchacích cest, což
bylo i experimentálně prokázáno u králíka po stimulaci vagu.
V roce 1833, kdy byl izolován z durmanu atropin, byla zároveň
objevena i první farmakologicky účinná substance ovlivňující
tonus parasympatiku na hladké svalové buňky dýchacích cest
(Beakes 1997; Cockcroft 1999).

Širšího využití se inhalační anticholinergika dočkala až s ob-
jevením kvartérních amoniových bazí, které oproti původním
bazím terciárním v přírodních alkaloidech zaručily vyšší účin-
nost a bezpečnost tím, že se nevstřebávají v zažívacím traktu

a nepřecházejí přes hematoencefalickou bariéru. První preparát
obsahující krátkodobě působící neselektivní anticholinergikum
(ipratropium) byl v Evropě registrován v roce 1974. S překva-
pením však bylo zjištěno, že inhalační anticholinergika mají
u astmatických pacientů nižší bronchodilatační účinek než in-
halační beta-mimetika a jejich použití tak bylo na dlouhou
dobu rezervováno zejména pro pacienty s chronickou ob-
strukční plicní nemocí (CHOPN) s jasně prokázaným efektem
(Novelli et al. 2012). V roce 2002 byl registrován derivát ipra-
tropia – tiotropium, který na rozdíl od svého staršího souro-
zence vykazuje dlouhodobý efekt (24 hodin) a farmakodyna-
micky významnou selektivitu vůči receptorům M1 a M3.
Tiotropium v klinických studiích prokázalo vysokou účinnost
jako udržovací terapie některých pacientů trpících CHOPN,
dokázalo ovlivnit nejen tonus svalstva dýchacích cest a tím
zmírnit obstrukci, ale zároveň i snížit riziko exacerbací (Tro-
osters et al. 2010; Restrepo 2007).

V roce 2008 byla publikována první kontrolovaná studie za-
měřená na léčbu pacientů s CHOPN a konkomitantním ast-
matem (Mangussen et al. 2008). Její povzbudivé výsledky tak
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znovu otevřely otázky o možnosti využití dlouhodobě působí-
cích anticholinergik u nemocných trpících samotným astma-
tem (Novelli et al. 2013). V následujících letech proto byla pro-
vedena celá řada klinických studií s cílem potvrdit účinnost
tiotropia i u této diagnózy. Vynaložené úsilí bylo korunováno
registrační studií PrimoTinA-asthma, která potvrdila nejen
zlepšení ventilačních parametrů astmatiků (vzestup maximál-
ního FEV1 při léčbě v průměru o 154 ml), ale i snížení rizika
těžkých exacerbací v průměru o 21 % (Kerstjens et al. 2012).
V poslední revizi dokumentu GINA (Global Strategy for
Asthma Management and Prevention) v roce 2015 se tak tio-
tropium dostalo do stupňovitého schématu přídatné terapie
bronchiálního astmatu na úrovních 4 a 5 (GINA 2015).

Kazuistika
Pacientka (narozena roku 1964) byla poprvé vyšetřena v naší
ambulanci v březnu roku 2006 na doporučení lékaře Kliniky
pracovního lékařství pro podezření na profesní asthma bron-
chiale (iritační nebo alergické). V době vzniku příznaků pra-
covala v továrně na výrobu autodoplňků jako montážní pra-
covnice, kde prováděla pájení a nástřik termoplexu.

V rodinné anamnéze figurovalo pouze alergické onemoc-
nění u syna. Sama byla přechodně sledována pro sníženou
funkci štítné žlázy, nicméně v době vyšetření již bez substituční
terapie. Neužívala žádné léky a byla celoživotní nekuřačkou.
Nikdy v minulosti rovněž neměla žádné potíže, které by vzbu-
zovaly podezření na jakoukoli formu inhalační, potravinové,
lékové či hmyzí alergie.

Při vstupním vyšetření si stěžovala na tři roky trvající ne-
pravidelně se vyskytující záchvatovitý suchý kašel, někdy do-
provázený tísní na prsou. V průběhu následujících let byla z to-
hoto důvodu několikrát vyšetřena praktickým lékařem
a vzhledem k podezření na respirační infekci opakovaně léčena
antibiotiky, avšak bez většího efektu. Od února 2006 se kašel
začal objevovat již prakticky denně a limitoval i v běžných den-
ních aktivitách, někdy i budil ze spaní. Podezření na vazbu na
pracovní prostředí dokreslovala informace, že se potíže zmír-
ňovaly o víkendech a dovolené.

Provedené alergologické vyšetření neprokázalo senzibilizaci
na běžné inhalační alergeny a to jak v kožních prick testech,
tak při vyšetření specifických IgE protilátek. Nebyla eozinofilie
a celkové IgE bylo nízké.

Doplněné funkční vyšetření plic ukázalo při dobré spolu-
práci pacientky jen naznačeně obstrukční křivku průtok/objem
při normální vitální plicní kapacitě, numericky ovšem bez ob-
strukce (FEV1/VCmax 86,98), nicméně s pozitivním broncho-
dilatačním testem salbutamolem (zlepšení FEV1 o 13,8 %, v ab-
solutních číslech o 360 ml a FVC o 14,7 %, absolutně o 430 ml).
Hodnota při vyšetření NO ve vydechovaném vzduchu (FeNO)
byla jak při vstupním vyšetření, tak i opakovaně při následují-
cích kontrolách zcela normální (hodnoty se pohybovaly mezi
18–22 ppb). Doplněné kompletní funkční vyšetření plic doku-
mentovalo lehkou hyperinflaci (RV 131 %) při zcela normální
celkové plicní kapacitě a mírnou elevaci odporů dýchacích cest
(Raw 0,43 kPa.s/l).

V rámci diferenciální diagnostiky chronického kašle jsme
dále doplnili zadopřední a bočný snímek plic a ORL vyšetření.
Byla negativní anamnéza refluxních potíží, bez výraznějšího
efektu terapeutického testu blokátory protonové pumpy i in-
tranazálními steroidy. Pacientka nikdy neužívala inhibitory an-
giotenzin-konvertujícího enzymu.

Na podkladě uvedených vyšetření byl nález uzavřen jako
velmi pravděpodobně nealergická, noneozinofilní forma bron-
chiálního astmatu, vzhledem k frekvenci a tíži příznaků středně
těžkého a byla zahájena inhalační léčba kombinací flutikason
propionátu (500 μg denně) a salmeterolu s dobrým efektem.
Došlo k významnému omezení frekvence a intenzity potíží,
astma bylo uvedeno pod úplnou kontrolu. Pacientka zároveň
změnila zaměstnání, onemocnění nebylo nakonec klasifiko-
váno jako nemoc z povolání.

Od roku 2013 však recidiva potíží znovu nastolila otázku
o jejich etiologii. Doplněné HRCT plic bylo negativní, výsledek
kontrolního kompletního funkčního vyšetření plic byl bez vý-
voje. Bronchoprovokační test metacholinem prokázal středně
těžkou až těžkou bronchiální hyperreaktivitu (PD20 0,8 mg)
i při udržovací terapii. Opakované ORL vyšetření nevyloučilo
přítomnost extraezofageálních projevů gastroezofageálního ref-
luxu a byla proto doplněna i jícnová pHmetrie s negativním
nálezem, opětovné nasazení blokátoru protonové pumpy bylo
bez efektu. Inhalační terapie byla titrována směrem vzhůru až
na 1 000 μg flutikason propionátu denně s pouze částečným
efektem. Jako vyvolávající faktor exacerbací byly nyní podezří-
vány opakované virové infekce. Jejich výskyt jsme se pokusili
ovlivnit imunomodulací bakteriálními modulátory, bohužel
však bez většího úspěchu s trvale opakovaným výskytem těž-
kých exacerbací s nutností léčby pulzy perorálních kortikoidů
(cca 1x za 6 měsíců) a s prakticky denní potřebou úlevové léčby
krátkodobě působícími beta-agonisty a to i v nočních hodi-
nách.

V srpnu 2015 byla u pacientky zahájena terapie tiotropiem
ve formě Spiriva Respimat SMI v dávce dva vdechy jedenkrát
denně ráno. Již po jednom měsíci terapie pacientka udávala vý-
znamné omezení frekvence záchvatů kašle, postupně vysadila
úlevovou medikaci, zlepšila se kvalita spánku, potíže ji nelimi-
tovaly v denních aktivitách. Spirometrie byla beze změny. Sta-
bilizace stavu i nadále setrvává.

Pro jakého pacienta je určena léčba
tiotropiem?
Podle oficiálních indikačních kritérií dle dokumentu SPC je ti-
otropium ve formě Respimat SMI indikováno u dospělých ast-
matiků, kteří i přes léčbu inhalačními steroidy (≥800 μg bude-
sonidu či ekvivalentu) a dlouhodobě působícími beta-mimetiky
vykazují známky nestability a prodělali minimálně jednu těž-
kou exacerbaci v předchozích dvanácti měsících. Zcela obecně
a v souladu s našimi národními doporučeními pro léčbu ast-
matu (Teřl et al. 2015) lze tedy takového pacienta charakteri-
zovat jako těžkého astmatika, léčeného středně vysokými až
vysokými dávkami inhalačních steroidů v kombinaci s dlou-
hodobě působícími beta-mimetiky, který v předchozím roce
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prodělal alespoň jednu exacerbaci s nutností nasazení či navý-
šení léčby systémovými steroidy na dobu minimálně tři dny.

Jak však dobře víme, je skupina pacientů trpících těžkým
astmatem velmi heterogenní (Chung et al. 2014). V současné
době je kladen velký důraz na více či méně přesnou fenotypizaci
a endotypizaci astmatu s ohledem na možné patogenetické pří-
činy vzniku a progrese onemocnění (Agache et al. 2012; Wenzel
2012). Byla zároveň i vytvořena celá škála různých přístupů,
které i díky rozvoji aplikované statistiky umožňují velmi objek-
tivní (tzv. „unbiased“) klastrovou analýzu jednotlivých speci-
fických skupin nemocných na podkladě klinických a labora-
torních nálezů (Shaw et al. 2015). Jako t.č. patrně nejužitečnější
se ukazuje rozdělení astmatiků na ty, jejichž onemocnění je me-
diováno převážně subsetem pomocných T-lymfocytů č. 2 (tzv.
Th2-high) a na všechny ostatní (tzv. Th2-low) (Wenzel 2012;
Woodruff et al. 2009). Taková klasifikace s sebou nese mnoho
praktických konsekvencí a těmi je zejména možnost nasazení
fenotypově specifické přídatné terapie. Naneštěstí však naprostá
většina preparátů, které již v léčbě nekontrolovaných těžkých
astmatiků použít lze (omalizumab) či těch, jejichž registrace se
snad v nejbližší době dočkáme (např. mepolizumab, lebrikizu-
mab) vyžadují přítomnost známek eozinofilního typu zánětu
(zánětu mediovaného Th2 subsetem T-lymfocytů) v podobě
více či méně specifických biomarkerů (např. prick testy, speci-
fické IgE, celkové IgE, eozinofily, hladina periostinu). Jak se
však ukazuje, jsou tyto formy zánětu a potažmo zvýšení pří-
slušných markerů přítomny pouze u cca poloviny těžkých ast-
matiků, u zbylé poloviny stále tápeme jak ve znalostech pato-
geneze, tak v možnostech fenotypově specifické léčby (Chung
2015a; Chung 2015b).

Důkladná post-hoc analýza získaných dat z klinické studie
PrimoTinA-asthma prokázala, že tiotropium dosáhlo pozitiv-
ního efektu bez ohledu na výše zmiňované hodnocené para-
metry. Výhodou tiotropia je tedy patrně možnost jeho využití
nezávisle na bližší fenotypizaci zánětu, tedy i u pacientů bez
přítomnosti známek zánětu eozinofilního a dále u nemocných,
kterým jinou přídatnou terapii ještě nasadit nelze např. již po
první těžké exacerbaci. Zdali tato očekávání přídatná terapie
astmatu tiotropiem dokáže skutečně naplnit, ukáže teprve čas
a naše klinické zkušenosti.
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Souhrn
Systémová kortikoterapie u astmatiků, současně léčených pro diabetes mellitus, přináší
vysoké riziko nedostatečné metabolické kompenzace. Kazuistika se zabývá efektem léčby
omalizumabem u mladé pacientky s kombinací těžkého asthma bronchiale a diabetes
mellitus.

Summary
Diabetes mellitus and an inadequately controlled bronchial asthma
Systemic corticosteroid therapy for asthma currently treated for diabetes mellitus, brings
a high risk of poor metabolic control. This case report is concerned with effect of treatment
with omalizumab in a young patient with a combination of severe bronchial asthma and
diabetes mellitus.

Heribanová, L. Diabetes mellitus a asthma bronchiale pod nedostatečnou kontrolou. Kazuistiky v aler-
gologii, pneumologii a ORL 12, 5: 14–15, 2015.
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Diabetes mellitus a asthma bronchiale 
pod nedostatečnou kontrolou

Úvod
Kombinace asthma bronchiale a diabetes mellitus jakéhokoli
typu přináší pacientům řadu specifických problémů. U obou
onemocnění hrozí při nedostatečné kompenzaci a kontrole ri-
ziko závažných dlouhodobých komplikací. Snaha o maximální
dosažitelnou kontrolu nad těžkým astmatem a terapie exacer-
bací bývá u diabetika náročnější z hlediska vedlejších účinků
léčby a proto by těmto pacientům měla být věnována zvýšená
pozornost. Například hypokalemie při vysokých dávkách beta2-

mimetik v terénu kardiovaskulární autonomní neuropatie
(jedné z mikrovaskulárních komplikací diabetes mellitus) nese
riziko závažných arytmií. Systémová kortikoterapie ovlivněním
metabolismu glukózy často vede nejen k akutní dekompenzaci,
ale i k dlouhodobé subkompenzaci diabetu, která je spojena
s rozvojem diabetické nefropatie, oftalmopatie a neuropatie.
Trvalá systémová kortikoterapie také vede k rozvoji nebo pro-
gresi obezity, která sama o sobě je rizikovým faktorem inzulí-
nové rezistence. Nezanedbatelná je i dekompenzace hypertenze
v souvislosti s kortikoterapií, která zvyšuje u těchto pacientů
kardiovaskulární riziko a přispívá k postupnému zhoršení re-
nálních funkcí.

Podle platných národních i mezinárodních doporučení by
u pacientů s těžkým alergickým eozinofilním astmatem, u kte-
rých se přes řádnou léčbu vysokými dávkami inhalačních kor-
tikosteroidů v kombinaci s dlouhodobě působícími beta2-ago-
nisty nedaří dosáhnout plné kontroly a dochází k častým
těžkým exacerbacím (minimálně dvěma za rok), měla být zvá-
žena anti-IgE léčba ideálně ještě před nasazením trvalé korti-
koterapie. U pacientů s komorbidním diabetes mellitus je do-
držení tohoto doporučení obzvlášť důležité.

Kazuistika
Na jaře 2015 byla k vyšetření na našem pracovišti odeslána
37letá pacientka s těžkým perzistujícím asthma bronchiale lé-
čená současně od roku 2007 pro diabetes mellitus. Typ diabetu
není jednoznačně určen – podle dokumentace se jistě nejedná
o diabetes 1. typu. Vzhledem k věku připadá v úvahu MODY
(Maturity Onset Diabetes of the Young) typu 5 (heterozygotní
mutace v genu HNF1B) nebo diabetes mellitus 2. typu. Gene-
tické vyšetření ale pacientka podle dostupných informací ne-
podstoupila. Vzhledem k obtížné kompenzaci diabetu je paci-
entka na terapii inzulínovou pumpou, s již rozvinutými
komplikacemi – diabetickou polyneuropatií (v terapii prega-
balin (Lyrica) a kyselina thioktová (Thiogamma)) a počínající
diabetickou nefropatií. Pro diabetes mellitus jí byl přiznán i plný
invalidní důchod.

Od adolescentního věku se u pacientky projevovala alergická
rhinitis, jiné projevy atopie neudávala. V roce 2008 bylo zjištěno
asthma bronchiale, středně těžké perzistující, z počátku pod
dobrou kontrolou. V roce 2011 došlo v průběhu těhotenství
k prudkému zhoršení kontroly astmatu. Postupně byla navy-
šována terapie astmatu, přes vysoké dávky inhalačních korti-
koidů v kombinaci s dlouhodobě působícími beta2-mimetiky
a dalších astma-kontrolujících léků ale u pacientky docházelo
k opakovaným těžkým exacerbacím, se zvyšující se frekvencí.
Exacerbace byly řešeny vzhledem k péči o děti převážně am-
bulantně i.v. nebo p.o. kortikoterapií. Jen v posledních třech
měsících před zahájením terapie omalizumabem došlo ke
dvěma těžkým exacerbacím řešeným perorální kortikoterapií
po dobu 4 dnů a jedné exacerbaci vyžadující intravenózní kor-
tikoterapii stejné délky. Systémová kortikoterapie u pacientky



          155/2015

DIABETES MELLITUS A ASTHMA BRONCHIALE 
POD NEDOSTATEČNOU KONTROLOU

KAZUISTIKY
V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL

vždy vedla ke zhoršení kompenzace diabetu s nutností navy-
šovat dávky inzulínu.

Při vyšetření v ambulanci centra pro těžké astma pacientka
udávala dušnost provázenou pískoty nejprve obden, později
denně, aplikovala postupně minimálně třikrát denně krátko-
době působící beta2-mimetika, dvakrát do týdne byla buzena
kašlem s následnou dušností. Obtíže pacientky v posledních
letech nejevily sezónní vazbu. Pacientka byla špatnou kontro-
lou astmatu výrazně limitovaná v péči o své dvě děti předškol-
ního a mladšího školního věku, navíc si dobře uvědomovala
rizika spojená s nedostatečnou kompenzací diabetu po opa-
kovaných nárazech systémových kortikosteroidů. V nepo-
slední řadě u ní docházelo k postupnému zvyšování hmotnosti
(BMI 32,8kg/m2). Zhoršující se kontrole astmatu odpovídal
i výsledek testu kontroly astmatu (ACT) tři měsíce před zahá-
jením terapie omalizumabem ACT 12, měsíc před zahájením
ACT 7.

Alergická rhinitis byla při již zavedené terapii dobře kom-
penzována, žádné další komorbidity, které by přispívaly ke
zhoršení kontroly astmatu, zjištěny nebyly, včetně vyloučení
poruchy humorální i buněčné imunity. Celková hladina IgE
byla 264 IU/ml s potvrzením přítomnosti specifických IgE proti
celoročnímu vzdušnému alergenu – zde roztočům. Eozinofilie
v periferní krvi zjištěna nebyla. Při funkčním vyšetření jsme
zjistili lehkou obstrukční ventilační poruchu (FEV1/VCmax 71 %
n.h., FEV1 78 % n.h., IVC 82 %) s negativním bronchodilatač-
ním testem, bez známek plicní hyperinflace s normálním plic-
ním transferfaktorem, FeNO 9 ppb. Pacientka splnila indikační
kriteria pro terapii anti-IgE protilátkami a vzhledem k vyso-
kému riziku dalších dekompenzací diabetu při exacerbacích
astmatu bylo po kratším než obvyklém sledování zahájeno po-
dávání omalizumabu v dávce 450 mg/měsíc.

Terapie omalizumabem měla u této pacientky velmi rychlý
efekt. Při kontrole již po dvanácti týdnech léčby došlo k výraz-
nému zlepšení stavu. Jen dvakrát za posledních 6 týdnů musela
aplikovat pro dušnost salbutamol, jinak byla prakticky bez ob-
tíží. Od zahájení léčby nedošlo k žádné exacerbaci astmatu
a tedy i potřeba systémové kortikoterapie byla nulová, ACT 25
odpovídalo plné kontrole onemocnění. Diabetes mellitus byl
hraničně kompenzovaný (glykemie se podle selfmonitorace
pacientky pohybovala okolo 10 mmol/l bez větších výkyvů).
Spirometricky trvá lehká obstrukční ventilační porucha (IVC

99 %, FEV1 82 %, FEV1/IVC 70 %), FeNO je nadále nízké. Pa-
cientka hodnotí léčbu velmi pozitivně, začíná opět rekreačně
sportovat.

Diskuse a závěr
Základem prevence i terapie chronických komplikací diabetu
je úzká metabolická kompenzace. Pacientům s těžkým asthma
bronchiale a diabetes mellitus bychom v našich ambulancích
měli věnovat zvýšenou pozornost a nevystavovat je opakova-
ným nárazům kortikosteroidů, pokud k dosažení plné nebo
alespoň kompromisní kontroly astmatu vede i jiná cesta.

Seznam zkratek
IVC – inspirační vitální kapacita
FEV1 – usilovně vydechnutý objem za 1. sekundu
IgE – imunoglobulin E
FeNO – frakční koncentrace oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu
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Zlepšení příznaků astmatu a kvality života 
nemocného po zavedení terapie omalizumabem

65letý pacient s diagnózou těžkého problematického astmatu
alergického typu byl odeslán do Centra pro obtížně léčitelné
astma při Klinice plicních nemocí a tuberkulózy FN Brno-Bo-
hunice spádovým pneumologem v srpnu roku 2009. Jeho one-
mocnění bylo pod nedostatečnou kontrolou medikace, inter-
mitentně kortikodependentní.

Pacient byl pro chronické dechové potíže a kašel léčen ve
spádové plicní ambulanci od svých 60 let. Vznik potíží byl
dáván do souvislosti s prodělanou pravostrannou pneumonií,
která proběhla v květnu roku 2006. V úvodu potíží byl nemocný
léčen z důvodu trvalé obstrukční ventilační poruchy pro
CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc). Následně však
byla diagnóza CHOPN na základě klinického vyšetření, vývoje
potíží, doplněné anamnézy a pozitivního bronchodilatačního
testu se salbutamolem přehodnocena na diagnózu asthma
bronchiale. Kromě astmatu je pacient léčen a dispenzarizován
ve spádové interní ambulanci pro hypertenzi a koncentrickou
hypertrofii levé komory (LK), dochází do diabetologické am-
bulance pro steroidní diabetes, kde je léčen dietou a perorálními
antidiabetiky (PAD). Alergologickým vyšetřením na spádovém
pracovišti v místě bydliště byla v roce 2006 zjištěna pozitivita
PRICK testů na kočku, psa a roztoče. V roce 1994 utrpěl pacient
kompresivní zlomeninu obratle L3, v roce 2008 byl operován
pro hemeroidy. Nemocný je exkuřák, 40 let kouřil 10–30 cigaret
denně, od roku 2005 nekouří vůbec. V minulosti pracoval jako
autojeřábník, nyní je již ve starobním důchodu.

Vzhledem k tomu, že i přes zavedenou antiastmatickou me-
dikaci, kdy užíval pravidelně fixní kombinaci flutikason propi-
onát+salmeterol (Seretide Diskus 50/500 2x1), flutikason pro-
pionát (Flixotide Diskus 500, 2x1), montelukast (Singulair
10 mg tbl., 1x1), levocetirizin (Xyzal tbl. 1x1), nedokromil (Ti-
lade Mint 2x1), teofylin (Euphyllin 200 mg, 2x1), nebulizace
2 ml ipratropium bromidu (Atrovent sol. inhal., 3x denně), ne-
bulizace 0,5 ml salbutamolu (Ventolin 3x denně) a intermi-
tentně při potížích nasazoval Prednison 20 mg 1x1 a nebulizoval
1,5 ml ambroxolu (Mucosolvan), záchranou medikací byl fe-
noterol (Berotec), bylo astma pod nedostatečnou kontrolou.
Pacient měl opakovaně několikrát do měsíce těžkou exacerbaci
astmatu s nutností nasazení systémových kortikoidů (perorálně
nebo parenterálně). V této situaci byl nemocný odeslán do na-
šeho Centra pro obtížně léčitelné astma.

Při vstupním vyšetření na našem pracovišti měl pacient
středně těžkou obstrukční ventilační poruchu, jeho vstupní
FEV1 bylo 1,72 l/min – 54 % náležité hodnoty (v historii funkč-
ního vyšetření byla dle zaslané dokumentace v posledním roce
trvale přítomna lehká obstrukce). Difúze CO nebyla snížená:
TLCO 96 %, KCO 119 %. V době vstupního vyšetření měl pacient
exacerbaci, parciální tlak kyslíku (pO2) byl 7,6 kPa a oxidu uh-
ličitého (pCO2) 4,5 kPa, pH 7,44 – což svědčilo pro parciální
respirační insuficienci lehkého až středního stupně. K průkazu

bronchiální hyperreaktivity jsme doplnili bronchodilatační test
se čtyřmi vdechy salbutamolu (Ventolin) s pozitivním výsled-
kem, došlo k nárůstu FEV1 o 0,22 l (+13 %). K histologickému
ověření diagnózy bronchiálního astmatu a k vyloučení jiné en-
dobronchiální příčiny potíží jsme indikovali bronchoskopické
vyšetření s odběrem materiálu k histologickému vyšetření.
Z endobronchiální biopsie byl potvrzen eozinofilní typ astmatu.
Vstupní celkové IgE bylo 123 IU/ml, tělesná hmotnost pacienta
byla 120 kg a test kontroly astmatu (TKA) před zahájením léčby
byl 7.

K vyloučení komorbidit, které by mohly průběh astmatu
zhoršovat, jsme provedli ORL vyšetření včetně přímé rhino-
skopie a RTG paranazálních dutin, toto vyšetření prokázalo
rhinitis chronica cum sinusitis maxillaris chronica bilateralis.
Do medikace byl přidán nazální kortikoid, pacient je nyní tr-
vale dispenzarizován u ORL specialisty. Pro podezření na syn-
drom obstrukční spánkové apnoe u obézního pacienta bylo
doplněno vyšetření ve spánkové laboratoři, které toto onemoc-
nění nepotvrdilo. Dále jsme pHmetrickým vyšetřením 
potvrdili gastroezofageální reflux, do medikace byl přidán pan-
toprazol (Controloc) a doporučena dispenzarizace na gastro-
enterologii v místě bydliště. Čerstvé alergologické vyšetření
prokázalo pozitivní specifické IgE protilátky v séru proti ko-
čičímu, králičímu, psímu epitelu, roztočům a Candida albicans.
Kontrolní PRICK testy nebyly provedeny, protože FEV1 bylo
pod 70 %.

V období před zahájením terapie omalizumabem (Xolair)
trpěl pacient velmi obtěžujícími ranními příznaky, po probu-
zení měl dechové potíže, byl zahleněn, dle vlastních slov se
musel během dopoledne „rozdýchávat“ a neustále cítil potřebu
„vykašlat se“. Pohyboval se jen velmi pomalu, protože sebemenší
zrychlení vedlo k dušnosti, zadýchával se při běžných činnos-
tech, jako například oblékání. Pacient zvládal chůzi po rovině,
ale i mírný kopec mu přivodil „těžký astmatický záchvat“. Při
přenášení břemene pociťoval dušnost se suchým dráždivým
kašlem doprovázeným dechovými potížemi. Období, po které
pacient „vydržel“ bez nasazení bronchodilatačních infúzí či
systémových kortikosteroidů (SKS), bylo maximálně pět dnů.
V noci musel usínat vsedě a vždy nad ránem se budil pro ast-
matické potíže (dušnost a kašel). Ráno se pacient cítil unavený
a nevyspalý. Ke zmírnění potíží si aplikoval většinou až 3x
denně fenoterol (Berotec) s krátkodobou úlevou, třikrát denně
pravidelně nebulizoval 2 ml ipratropia (Atrovent) a 0,5 ml sal-
butamolu (Ventolin).

Minimálně třikrát do měsíce došlo ke zhoršení příznaků ast-
matu s nutností nasazení systémových kortikoidů (dle závaž-
nosti stavu buď nasazoval Prednison 20 mg na 5 až 7 dnů, nebo
docházel do spádové plicní ambulance k parenterální broncho-
dilatační léčbě včetně intravenózně podávaných systémových
kortikoidů.
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Na základě výše uvedeného pacient splnil indikační kritéria
pro nasazení omalizumabu (Xolair). Byla potvrzena diagnóza
alergického astmatu, jeho FEV1 bylo menší než 80 % náležité
hodnoty, byl prokázán celoroční vzdušný alergen, v průběhu
posledního roku byly dokumentované těžké exacerbace (více
než dvě), pacient již nekouřil. Vzhledem k tomu, že se jednalo
o těžké problematické astma, které bylo i s maximální léčbou
pod nedostatečnou kontrolou, zahájili jsme v listopadu 2009
biologickou léčbu omalizumabem. Na základě vstupní hodnoty
celkového IgE a vstupní hmotnosti jsme vypočítali dávku
225 mg omalizumabu (Xolair) aplikovanou 1x za 14 dnů.

Před zahájením biologické léčby přípravkem Xolair pacient
užíval flutikason propionát+salmeterol (Seretide Diskus 500/50,
2x1), flutikason propionát (Flixotide Diskus 500, 2x1), monte-
lukast (Singulair 10 mg, 0-0-1), levocetirizin (Xyzal tbl. 0-0-1),
nedokromil (Tilade Mint 1-0-1), teofylin (Euphyllin 200 mg,
1-0-1). Přibližně třikrát do měsíce na dobu 5 až 7 dnů užíval
Prednison 20 mg, 1-0-0 při potížích. Pravidelně nebulizoval
2 ml ipratropia třikrát denně a 0,5 ml salbutamolu třikrát denně,
při zahlenění ještě 1,5 ml ambroxolu (Mucosolvan) třikrát
denně. Fenoterol (Berotec) užíval pacient dle potřeby. Dále byl
ve farmakologické anamnéze výše zmíněný Controloc 40 mg
(1-0-0), nasální kortikoid, sartany a perorální antidiabetika.

Hodnocení efektu léčby jsme dle doporučení provedli po 16
týdnech léčby omalizumabem. Došlo k subjektivnímu zlepšení
ranních příznaků, pacient mohl provádět rychlejší pohyby bez
zadýchání, došlo k výraznému zmírnění trvalé klidové dušnosti.
Noční dušnost zcela vymizela, a proto se pacient ráno probouzel
bez pocitu únavy.

Po 16 týdnech léčby omalizumabem (Xolair) se snížila spo-
třeba záchranné medikace, Berotec užíval v průměru 1x za 14
dní. Pacient ani jednou od zahájení biologické léčby nebyl na
bronchodilatačních infúzích, nemusel nasazovat systémové
kortikoidy ani perorálně a ani mu nemusely být systémové kor-
tikoidy podávány intravenózně. Po třech měsících se úplně po-
dařilo vysadit flutikason propionát 500 μg (Flixotide Diskus
500 μg), po čtyřech měsících byl vysazen i teofylin. Výsledky

testu kontroly astmatu (TKA) se zlepšily na 20 bodů, FEV1 bylo
81 % náležité hodnoty, pacient byl bez ventilační poruchy.

Biologickou léčbu doprovázel přírůstek tělesné hmotnosti
o 6 kg, po dvou měsících léčby zaznamenal pacient bolesti vel-
kých kloubů (kolenních a kyčelních). Imunologickým vyšetře-
ním nebyla prokázána imunopatologie jako následek podávání
omalizumabu, bolesti do 14 dní spontánně ustoupily.

Po třech měsících léčby omalizumabem byl tedy z trvalé me-
dikace vysazen Flixotide Diskus 500 μg, po čtyřech měsících
Euphyllin 200 mg a po šesti měsících léčby omalizumabem byl
vysazen i Tilade Mint. Po roce léčby přípravkem Xolair došlo
ke zlepšení kontroly astmatu, pacient byl bez těžkých exacer-
bací, bez nutnosti nasazení systémových kortikoidů. Pro lehké
zhoršení příznaků astmatu při nachlazení si jednou přidal do
medikace IKS (flutikason propionát) na dobu jednoho týdne.
Došlo ke zlepšení výsledků testu kontroly astmatu ze 7 na 24
bodů a normalizaci ventilačních parametrů (vstupně středně
těžká obstrukce, nyní bez ventilační poruchy). Vzhledem
k tomu, že pacient nemusel nasazovat systémové kortikoidy,
došlo ke stabilizaci diabetu.

Závěrem lze tedy říci, že při terapii omalizumabem došlo ke
zlepšení kontroly astmatu, ke snížení počtu těžkých exacerbací,
ke snížení akutních návštěv lékaře pro zhoršení. Podařilo se
vysadit některé léky včetně systémových kortikoidů a tím mi-
nimalizovat nežádoucí účinky léčby, zároveň došlo ke zlepšení
kvality života nemocného. K dnešnímu dni stabilizovaný stav
pacienta trvá i nadále.

MUDr. Dagmar Kindlová
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy
LF MU a FN Brno-Bohunice
Jihlavská 20
625 00 Brno
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Jednání pneumologické sekce České asociace
sester již po XVIII.
Chronické nemoci s bronchiální obstrukcí

Zpráva z odborné akce

Konference pneumologické sekce ČAS, v pořadí již XVIII., se
konala 14. listopadu 2015 v Národním centru ošetřovatelství
a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) v Brně. Zú-
častnilo se jí 53 převážně pneumologických a alergologických
sester. Tématem konference byly chronické nemoci s bronchi-
ální obstrukcí (CBO) mezi které řadíme astma, chronickou ob-
strukční plicní nemoc (CHOPN) a překryv astmatu a CHOPN
(ACOS).

První blok odborného programu zahájil MUDr. Vladimír
Koblížek (Plicní klinika Hradec Králové), který nám prezento-
val vstupní výsledky celostátní, multicentrické prospektivní vý-
zkumné databáze CHOPN (12 pracovišť v ČR), do které bylo
zařazeno již více než 600 pacientů s CHOPN. Prezentovány
byly výsledky 343 pacientů. Již nyní je zřejmé, že tato studie
přinese mnoho informací, které nebyly v ČR tak podrobně
a precizně zkoumány. Mj. se ukázalo, že lékaři se ve výběru far-
makoterapie pacientů převážně řídí fenotypem CHOPN.

V odborném programu pokračovala Mgr. Jana Kollarová
(Plicní klinika FN Hradec Králové), kazuistikou 64leté paci-
entky v terminální fázi CHOPN s fenotypem četných exacer-
bací. Tato pacientka je na dlouhodobé domácí oxygenoterapii
(DDOT) a na domácí neinvazivní plicní ventilaci (NIVP), kte-
rou používá přes noc a podle potřeby i ve dne. Přesto trpí
častými exacerbacemi, které vyžadují opakované hospitalizace,
na kterých se podílí i noncompliance pacientky.

Následovala přednáška Mgr. Barbory Duchoňové (Plicní kli-
nika FN Hradec Králové), která prezentovala kazuistiky dvou
pacientů s CHOPN se zaměřením na výživu. Jednoho podvy-
živeného s těžkou CHOPN a osteoporózou s BMI 20,9 kg/m2

a druhého obézního s velmi těžkou CHOPN a kardiálním se-
lháním s BMI 31,6 kg/m2. Nejen z této přednášky vyplynulo,
že léčba pacientů s CHOPN vyžaduje individuální a multidis-
ciplinární přístup, edukaci, dobrou komunikaci mezi pacien-
tem, lékařem i ostatními zdravotníky a velmi důležitá je ochota
pacienta spolupracovat.

K mikrofonu se vrátila Mgr. Kollarová s kazuistikami tří pa-
cientů, s názvem „Není CHOPN pacient jako CHOPN pacient“
a ztotožnila se se závěrem své kolegyně Mgr. Duchoňové, který
je uveden výše. Každý pacient je jiný a potřebuje nejen indivi-
duální přístup, ale také spolupráci multidisciplinárního týmu
(pneumologa, fyzioterapeuta, nutricionisty, psychologa), ale
také empatické, milé a vzdělané sestry.

Eva Kašáková (Lerymed, Praha) představila zúčastněným
sestrám tři nové inhalační systémy (IS) Elliptu, Forspiro a Spi-
romax, které přišly na český trh během roku 2015. Prezentace
byla doplněna krátkými videi o správném používání nových IS
v léčbě pacientů s CBO.

Dopolední blok přednášek uzavřel prim. MUDr. Viktor
Kašák (Lerymed Praha), který je již tradičně odborným garan-
tem konference, sdělením o používání fixních kombinací
v léčbě nemocí s chronickou bronchiální obstrukcí. Fixní kom-
binace znamená, že jsou zkombinovány dva léky v jednom in-
halačním systému, klasická fixní kombinace obsahuje inhalační
kortikosteroid (IKS) a inhalační beta2-agonistu s dlouhodobým
resp. ultra-dlouhodobým účinkem (LABA resp. U-LABA). Jsou
vyvíjeny i tři léky v jedné fixní kombinaci. Léky ve fixní kom-
binaci se navzájem potencují, což umožňuje podávat nižší
dávku především IKS, jsou bezpečnější a díky jednoduššímu
schématu podávání se zvyšuje i compliance a adherence paci-
entů k léčbě. Fixní kombinace léků je možno podávat v kon-
venčním režimu (stále stejnou dávku jakou určí lékař), ve fle-
xibilním režimu (pacient si při zhoršení zvýší dávku
konvenčního režimu) nebo některé fixní kombinace v režimu
SMART (udržovací dávka plus přídatná úlevová dávka). V re-
žimu SMART je možno podávat pouze fixní kombinaci obsa-
hující jako LABA formoterol.

Odpolední blok přednášek zahájil doc. MUDr. Milan Teřl
(Plicní klinika Plzeň), a seznámil nás s novým národním Do-
poručeným postupem diagnostiky a léčby bronchiálního ast-
matu, který vyšel na počátku roku 2015 a jehož je hlavním au-
torem. Nový doporučený postup klasifikuje astma jednak podle
úrovně kontroly (astma pod plnou kontrolou, pod částečnou
kontrolou, pod nedostatečnou kontrolou) a jednak podle tíže
na pět stupňů (intermitentní, lehké, středně těžké, těžké, pro-
blematické těžké). Hlavním cílem léčby astmatu je astma pod
kontrolou tj. žádné příznaky během dne a noci, malá nebo
žádná nutnost používat úlevovou léčbu, produktivní a fyzicky
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aktivní život, normální nebo téměř normální funkce plic a vy-
hnutí se zhoršení astmatu (exacerbacím nebo záchvatům). Do-
poručený postup se také věnuje astmatu ve zvláštních situacích
např. astma v adolescenci, astma v těhotenství a laktaci, astma
ve stáří. Zvláštní pozornost je věnována diagnostice a léčbě
ACOS.

Následovala druhá přednáška docenta Teřla, která byla vě-
nována problematickému těžkému astmatu. Problematické
těžké astma (PTA), kterým trpí asi 5 % pacientů, dělíme na ob-
tížně léčitelné astma (OLA), kdy pacient je polymorbidní, má

špatnou compliance k léčbě, špatnou inhalační techniku a je
vystaven stálé expozici rizikovým faktorům a na těžké refrak-
terní astma (TRA), které je refrakterní k léčbě při správné di-
agnóze astmatu, při správné léčbě, při dobré compliance i při
správně léčených komorbiditách. Pacienti s TRA by měli být
léčeni v centrech pro těžké astma, kterých je v ČR osm a mohou
využívat speciální diagnostiku a speciální léčbu jako je např.
biologická léčba a výhledově i bronchiální termoplastika.

Konferenci uzavřela Monika Macháčková (Lerymed, Praha),
která nám sdělila, jaké jsou možnostmi plicní rehabilitace v am-
bulantní terénní praxi. Pro pacienty s CBO by plicní rehabilitace
měla být nedílnou součástí nefarmakologické (paušální) léčby.
Rehabilitační léčbu zejména pro pacienty s CHOPN můžeme
rozdělit na pohybovou léčbu, která zahrnuje silový trénink, tré-
nink dýchacích svalů a vytrvalostní trénink a na respirační fy-
zioterapii, která reedukuje dechový vzor, usnadňuje expekto-
raci, aktivuje dýchací svaly pacientů, ale také pomáhá k nácviku
správné inhalační techniky a nácviku úlevových poloh pro dý-
chání. K plicní rehabilitaci resp. k tréninku dýchacích svalů
nebo k usnadnění expektorace pomáhají pacientům různé de-
chové pomůcky, se kterými nás Monika Macháčková také se-
známila.

Ticho v sále, pozorné obličeje sester a bohatá diskuse nám
dovoluje se domnívat, že téma konference i samotné přednášky
byly pro posluchačky zajímavé a přínosné.

Těším se na další odborné setkání na jaře v Praze.

Eva Kašáková
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25. Šumperské dny alergologie 
a klinické imunologie
8.–9. dubna 2016, Hotel Dlouhé Stráně, Kouty nad Desnou

Motto: Integrita a integrace – aneb v jednotě je síla!

www.alergologiesumperk.cz
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První ročník konference 
Respiratory Forum 2015

Zpráva z odborné akce

Ve dnech 27. a 28. listopadu se v Praze uskutečnil první ročník
konference Respiratory Forum 2015. Dvoudenní konference
o respirační medicíně se zúčastnilo více než 130 lékařů z celé
České republiky. Přední čeští odborníci představili aktuální
trendy a témata respirační medicíny se zaměřením na proble-
matiku astmatu. Série workshopů pak umožnila diskusi a de-
tailní náhled na vybrané aspekty každodenní lékařské praxe.

Účastníci měli možnost vyslechnout si celkem tři přednášky
a zúčastnit se tří specializovaných workshopů. „Podobný typ
konferencí je pro českou odbornou společnost velmi důležitý, neboť
rozšiřuje možnosti vzdělávání českých lékařů. Ti měli během
dvoudenního Respiratory Fora možnost prohloubit své znalosti
a prodiskutovat složitá témata, s nimiž se v běžné praxi potká-
vají,“ řekl odborný garant akce doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.
(Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na
Homolce).

Páteční část konference nabídla třídílný přednáškový cyklus
pod názvem „Astma pro rok 2016“. Posluchači si mohli vy-
slechnout souhrnný přehled o astmatu. Mezi probíraná témata
patřila diagnostika, volba vhodné léčby, monitorování a edu-
kace jako nezbytné součásti praxe. Celá jedna přednáška byla
věnována specifickým léčebným postupům včetně biologické
léčby. „Stěžejní úlohou naší práce je dostat astma pod kontrolu;
abychom v tom mohli být co nejúspěšnější, je třeba neustálého
vzdělávání jak lékařů, tak i pacientů a všech, kterých se téma

týká,“ zmiňuje odborný garant akce prim. MUDr. Viktor Kašák
(Oddělení respiračních nemocí, LERYMED, spol. s r. o.).

Druhý den konference byl veden formou tří workshopů, na
nichž se odborníci zaměřili na dílčí témata alergologické
a pneumologické praxe, jejichž důležitost je v lékařské praxi
neopominutelná, ne vždy je jim ale věnován dostatek času a pro-
storu. „Na základě diskusí s lékaři jsme se rozhodli konferenci
Respiratory Forum 2015 zaměřit právě na taková témata, která
jsou pro odborníky zajímavá, užitečná a pomohou jim v každo-
denní praxi,“ říká Mgr. Rita Gabrielová, PR manažerka společ-
nosti Teva. Odborníci se v užším kruhu posluchačů věnovali
právní problematice v lékařské praxi, podrobně také projednali
rozdílnost mezi alergickým a eosinofilním astmatem. Works-
hop „Inhalační systémy a adherence“ nabídl přítomným pře-
hled současných inhalačních systémů a stejně tak zdůraznil stě-
žejní důležitost vztahu lékaře s pacientem, který má přímý vliv
na úspěšnost léčby.

Konferenci Respiratory Forum 2015 zorganizovala společ-
nost Teva Pharmaceuticals CR, s. r. o., ve spolupráci s Českou
společností alergologie a klinické imunologie a Českou pneu-
mologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP. Více infor-
mací na www.respiforum.cz.

zdroj
Tisková zpráva Respiratory Forum 2015 HAVAS PR PRAGUE
www.respiforum.czJeden z odborných garantů akce doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.
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Kapitoly z historie

Ivan Honl
23. 4. 1866 – 7. 6. 1936

Známý český bakteriolog a sérolog Ivan Honl se proslavil jako
organizátor občanských iniciativ v boji proti tuberkulóze.

Narodil se ve Zbýšově na Moravě. K medicíně se dostal vli-
vem svého švagra doktora Dreyschuha, který byl žákem vyni-
kajícího pražského německého patologického anatoma a bak-
teriologa Edwina Theodora Albrechta Klebse (1834–1913).
Doktorát Honl získal v roce 1892 na české lékařské fakultě
v Praze, kde již od roku 1891 působil nejprve jako demonstrátor
a záhy jako asistent patologicko-anatomického ústavu profesora
Jaroslava Hlavy (1855–1924). Funkci Hlavova asistenta zastával
po dobu 18 let. Když profesor Hlava zřídil při svém ústavu
zvláštní oddělení pro bakteriologii a sérologii, stal se jeho před-
nostou. Spolu s profesorem Ondřejem Obrzutem (1854–1910)
a profesorem Rudolfem Kimlou (1866–1950) patřil Ivan Honl
k prvním významným Hlavovým žákům.

Ve své vědecké práci se zabýval studiem infekčních chorob
a zaměřil se na aktuální zdravotnická témata. Nejprve to bylo
počátkem 90. let 19. století jeho účast na rozsáhlých sanitárních
opatřeních v době hrozící cholery, v polovině 90. let měl vrchní
dohled nad výskytem tyfu v Praze, koncem 90. let pak jej zaujal
především mor. Na tyto akce jej vysílal jeho učitel a představený
profesor Jaroslav Hlava. Všechny uvedené aktivity našly sou-
časně odraz v Honlových vědeckých publikacích – např. „Mor
dýmějový“ (1897), „Případ tyfu haemorrhagického“ (1896) nebo
„Cholera asiatica“ (1915). V jeho práci mu velmi pomohl stu-
dijní pobyt u slavného německého lékaře Roberta Kocha
(1843–1910), při níž byl probuzen jeho zvýšený zájem o tuber-
kulózu, ale i cesty do Ruska a Itálie.

Na samém sklonku století Honla zaujala problematika, která
se stala hlavním tématem jeho další práce – boj proti tuberku-
lóze. Tuberkulózu a metody boje proti ní studoval i v zahraničí
a byla i předmětem jeho habilitační přednášky v roce 1898, kdy
se stal soukromým docentem bakteriologie a sérologie na české
lékařské fakultě v Praze. Výskyt a rozšíření tuberkulózy chápal
v širokých sociálních souvislostech, o čemž svědčí mj. jeho
práce „Ochrana a boj proti tuberkulóze jako nemoci lidové“
(1901) či „Bakteriologická diagnóza tuberkulózy“ (1902).

V roce 1899 byl spoluzakladatelem Spolku pro zřizování
a vydržování sanatorií pro tuberkulózní pacienty v zemích Ko-
runy české. Spolu s dalšími kolegy inicioval založení spolku pro
vybudování moderního tuberkulózního sanatoria na Pleši
u Dobříše, protituberkulózního sanatoria v Žamberku, ústavu
pro léčbu kožní tuberkulózy (lupusu) v Praze-Motole nebo usta-
novení Českého vědeckého spolku proti tuberkulóze. V rámci
veřejné charitativní činnosti pomohl založit také Český po-
mocný spolek proti tuberkulóze, kde po smrti profesora Eme-
richa Maixnera (1847–1920) zastával funkci jeho předsedy.
V době první republiky byl také předním iniciátorem založení
Masarykovy ligy proti tuberkulóze.

O tuberkulóze, její etiologii a genezi, dědičnosti, morfologii
a biologii jejího původce i o zvláštních formách této nemoci
napsal četné práce, avšak z plánované monografie vyšel jen
I. díl. Mezi jeho nejoriginálnější práce patří publikace o bakte-
riálním antagonismu a synergismu. V genezi tuberkulózy za-
stával názor známého patologa Baumgartena. S radostí uvítal
rovněž moderní názory francouzského lékaře Alberta Jeana-
Charlese Calmetta (1863–1933), vynálezce protituberkulózní
vakcíny, a učení o filtrovaném viru. Nepřejal však tuto teorii
bez výhrad a posléze se stal jejím kritickým odpůrcem. Věnoval
svou pozornost i zvláštním formám tuberkulózy, které experi-
mentálně prokázal u králíků.

V letech první světové války věnoval veškeré své síly záchraně
před nákazami. Velmi aktivně se chopil povinností epidemio-
loga v zázemí a vyrobil ohromné množství profylaktických
látek. Své zkušenosti shrnul v pracích „Exotické, tropické a u nás
řídké infekce válečné“ (1915) a „Ochranná očkování proti náka-
zám válečným“ (1915). Toto značné vypětí zanechalo první ná-
sledky na jeho až dosud pevném zdraví.

Po první světové válce pokračoval Honl jak ve své vědecké
a učitelské, tak i v organizační činnosti. V roce 1919 byl pověřen
vybudováním a řízením státního Pasteurova ústavu v Praze,
jehož úkolem bylo vyrábět očkovací látku proti vzteklině. Pro-
váděl zde také příležitostné očkování podle vlastní metody, tzv.
pražské, která byla modifikací metody Högyesovy. Ve stejné
době se stal členem několika důležitých grémií, především čle-
nem státní a zemské zdravotní rady a také například zdravot-
nického poradního sboru Ministerstva národní obrany, kde vy-
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užíval své velké patologicko-anatomické a epidemiologické zku-
šenosti z války. Byl i členem poradního sboru při Státním zdra-
votním ústavu, jehož předsedou se po profesoru Emanuelu
Formánkovi (1869–1929) později stal a tuto funkci zastával až
do své smrti. Jeho zásluhou byla také založena Československá
společnost mikrobiologická. Dlouhá léta fungoval také jako
prosektor v pražské vinohradské nemocnici.

Velkou pozornost věnoval i Lékařské fakultě Univerzity Kar-
lovy v Praze. V roce 1919 byl jmenován řádným profesorem
a jeho oddělení ve fakultním patologicko-anatomickém ústavu
se stalo základem nového Ústavu pro bakteriologii a sérologii
(Ivan Honl byl jeho přednostou). Ústav byl od roku 1921 umís-
těn v novostavbě teoretických ústavů české lékařské fakulty na
Albertově a z Honlovy iniciativy (byl tehdy děkanem lékařské
fakulty) pojmenován Hlavův ústav.

Společně se svým učitelem Jaroslavem Hlavou publikoval
již v roce 1900 první českou učebnici bakteriologie, která patří
k jeho nejvýznamnějším pracím, i několik dalších menších
prací. Celkem je autorem zhruba 60 převážně časopiseckých
publikací z oborů patologické anatomie, sérologie, bakteriologie
a imunologie. Přestože vyšel z patologické anatomie, zasazoval
se vždy o úplné osamostatnění bakteriologie jako vědy i samo-
statné lékařské discipliny.

Dotkl se i problematiky diabetu – v práci „Bakteriální kom-
plikace úplavice cukrové (diabetes mellitus)“ (1897), i léčení bér-
cových vředů v práci nazvané „Léčení vředů bércových proteidy
bakterielními“ a uveřejněné v Rozpravách České akademie cí-
saře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění v roce 1899.
Zaujaly jej i spalničky, viz jeho práce „Plicní komplikace infekč-
ních chorob se zvláštním zřetelem ku spalničkám“, uveřejněná
v Lékařských rozhledech.

V roce 1904 se stal mimořádným profesorem bakteriologie,
o 7 let později se stal titulárně řádným profesorem, ale teprve
po vzniku samostatné Československé republiky, v roce 1919
dosáhl vlastního ordinariátu. V roce 1900 získal do vlastnictví

Lázně Běloves u Náchoda, které postupně proměnil v moderní
lázně. V jeho díle zde ještě úspěšněji pokračoval jeho syn
MUDr. Vladimír Honl (1900–1965), který převzal lázně v roce
1931. V této vrcholné době těchto lázní se do nich jezdili léčit
hosté až z Ameriky, Egypta a jiných vzdálených zemí.

Profesor František Patočka (1904–1985) v Honlově nekro-
logu v Časopisu lékařů českých v č. 25 z roku 1936 připomíná,
že Ivan Honl byl první, komu se podařil kultivační průkaz ge-
nokoka z endokarditidy při genokokové sepsi. Cenné byly rov-
něž jeho nálezy při epidemické, cerebrospinální meningitidě,
jimiž prokázal, že nejde o onemocnění lokální, ale o celkovou
chorobu. Sám si zakládal na tom, že byl vlastně první, kdo u nás
systematicky zaváděl sérologická vyšetřování za účelem dia-
gnostickým (jeho první práce o sérologii tyfu, o dvojité agluti-
naci a o specifických precipitinech). Byl zakladatelem naší prak-
tické imunologie, o čemž svědčí některé jeho práce – např.
„Sérum vakcinové a jeho účinky“ (1895).

V dějinách evropské medicíny proslul Ivan Honl jako jeden
ze zakladatelů a průkopníků výzkumu antibiotických látek.
Koncem 90. let 19. století izoloval látku, kterou produkuje Bac-
terium pyocyaneum, jež má vzhledem k ostatním bakteriím vý-
znam bakteriolyzimů. Domníval se, že tato látka je ferment
a nazval ji pyocynáza. Už v období před první světovou válkou
se z ní vyráběl léčivý přípravek Anginol (známé „Honlovy an-
ginolky“) používaný při léčení infekčních zánětů sliznic,
chřipky, angíny, apod. Je považován za spoluzakladatele české
lékařské mikrobiologie a znalce světového vývoje tohoto oboru.

Mgr. Josef Švejnoha
U Kombinátu 39
100 00 Praha 10


